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RESUMO 

Nos últimos anos a concorrência entre as empresas tem aumentado consideravelmente, isto 

tem impulsionado as organizações a melhorar seus processos, produtos e serviços a fim de 

reduzir seus custos e aperfeiçoar suas práticas com o objetivo de conquistar o cliente. Mas, 

não basta querer agradar o cliente, é necessário conhecer suas solicitações, prioridades e 

níveis de expectativas para investir nas características e atividades que o cliente está disposto 

a pagar, evitando assim, o desperdício de recursos. O presente estudo abordou os fatores 

competitivos que definem as exigências dos clientes em relação ao negócio e teve por 

objetivo identificar os fatores competitivos que são os ganhadores de pedido e qualificadores 

do curso de Administração do CESMAC, na percepção dos graduandos da Instituição. Para 

tanto, foi desenvolvida a pesquisa aplicada aos alunos ingressantes, na qual se questionou os 

motivos que o levaram a optar pelo curso de Administração do CESMAC e acerca do grau de 

importância que envolve os serviços educacionais da Instituição. Outro objetivo da pesquisa 

foi comparar os fatores competitivos, obtidos através da percepção do cliente, com a 

estratégia organizacional do CESMAC, obtida através de um levantamento junto à liderança. 

O trabalho verificou também a imagem da organização na percepção do seu entorno. As 

empresas que contrataram alunos do CESMAC também foram investigadas visando conhecer 

a percepção relativa à atuação destes. Os critérios ganhadores de pedido do curso de 

Administração foram, dentre outros, reconhecimento da instituição pelo mercado, ter os 

melhores profissionais de ensino, que sejam atenciosos e que saibam resolver conflitos e 

possuir bibliotecas e laboratórios bem equipados. 

 

Palavras-chave: Fatores Competitivos; Serviços Educacionais; Estratégias, Stakeholders 
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ABSTRACT 

Lately, competition between companies has considerably increased, and this has prompted 

organizations to better their processes, products and services, so their costs are reduced and 

their practices perfected, with the purpose of conquering clients. But pleasing the client is not 

enough, it’s also necessary that their requests, priorities and expectation levels be 

acknowledged in order for the company to invest in the characteristics and activities in which 

the client is willing to pay for, thus avoiding waste of resources. This study analyzed 

competitive factors that define the clients’ requirements towards this business and its purpose 

was to identify the competitive factors that influenced the clients’ choice and made 

CESMAC’s Business Major their option, as perceived by its students. With this purpose, an 

assessment given to new students was elaborated, in which they were asked what influenced 

their decision on opting for the Business Major at CESMAC, and the level of importance they 

gave to the educational services offered by the institution. Another purpose of this study was 

to compare the competitive factors, which were obtained from the client’s perception, against 

CESMAC’s organizational strategy, which was obtained through an assessment with the 

leadership. This study also analyzed the organization’s image as perceived by its 

neighborhood. The companies that hire CESMAC’s students were also examined, in order to 

identify how the student’s performance is perceived in the marketplace. The criteria that most 

affected the students’ decision on enrolling in the CESMAC Business Major were, among 

others, the institution’s recognition in the marketplace, to have the best teaching staff, which 

is attentive and can handle dispute well, and to also have libraries and well equipped 

laboratories. 

Key-words: Competitive Factors; Educational Services; Strategy; Stakeholders 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão abordados os seguintes temas, justificativa, objetivo geral e 

específicos, descrição da empresa estudada no caso, o Centro de Estudos Superiores de 

Maceió – CESMAC, a Faculdade de Ciências Aplicadas – FCSA e o Curso de Administração 

de Empresas, mercado do curso de Administração no Brasil e em Alagoas e finalmente, 

estrutura da dissertação. 

1.1 Justificativa 

Nos últimos anos, as empresas têm se mostrado cada vez mais preocupadas em 

melhorar seus processos e práticas em relação aos consumidores. No entanto, nem sempre foi 

assim. Anteriormente, o foco era voltado mais ao processo, mas devido ao ambiente instável e 

à concorrência acirrada entre as empresas estas têm priorizado também o consumidor. 

Forçando-as a adaptar-se ao cliente e não ele à organização. Hammer (1998:72) afirma que 

“os clientes passam a esperar que façamos as coisas como eles querem, em vez de eles 

fazerem as coisas do nosso jeito”, desta forma, fica evidente que a empresa é que deve se 

adaptar ao cliente. 

Um desafio atual às empresas é a adaptação às mudanças que estão ocorrendo no 

ambiente, visto que, desta adaptação depende sua sobrevivência. Para obter sucesso neste 

contexto, de acordo com Robbins (2004) as empresas precisam ser enxutas, rápidas e 

flexíveis. O autor também recomenda que estas sejam orientadas para a qualidade, que 

organizem o trabalho privilegiando as equipes, que busquem criar ambientes éticos de 

trabalho, minimizem as despesas gerais hierárquicas e criem habilidades empresariais 

dispostas a enfrentar mudanças.  

No Brasil, as mudanças têm sido a tônica no setor educacional nos últimos anos. O 

Governo Federal tem tentado reverter o quadro do analfabetismo e melhorar o nível dos 

cursos superiores no Brasil. Quanto ao primeiro, o Governo tem incentivado a permanência 

do aluno na escola, entre outros, através do Bolsa Escola, um programa instituído que fornece 

uma bolsa à família carente que tenha filhos estudando. Quanto à melhoria dos curso 
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superiores, têm sido feitas avaliações através de parâmetros estabelecidos pelo Ministério da 

Educação e Cultura – MEC, que, ao avaliar, estabelece um ranking das melhores faculdades 

do Brasil. Critérios como a formação do docente, estrutura física, produção científica e acervo 

são considerados forçando a faculdade adaptar-se às exigências para manter-se no mercado. 

Outro desafio relevante, este relacionado à concorrência, diz respeito ao número de 

concessões feitas pelo MEC para abertura de novos cursos de Administração de Empresas. 

Para exemplificar, em Maceió, uma pequena capital, são 14 faculdades que ofertam, a cada 

semestre, centenas de vagas nos cursos de Administração (presenciais e a distância), não 

considerando o número de vagas oferecidas pela universidade pública federal. 

Diante de tamanha oferta de serviços, faz-se necessário um estudo acerca do ambiente 

competitivo no qual o CESMAC- Centro de Estudos Superiores de Maceió está inserido, 

bem como, buscar alternativas quanto à forma de atender às expectativas dos clientes visando 

melhor atraí-los e fidelizá-los. Tem-se assim a justificativa prática da presente pesquisa. Outra 

justificativa é que no Brasil, as faculdades privadas são responsáveis por 70% das vagas nos 

cursos de graduação, o que significa a possibilidade de inclusão de muitas pessoas no ensino 

superior, uma vez que a universidade pública não comporta a demanda. Ou seja, as faculdades 

privadas têm um importante papel na disseminação do conhecimento, no desenvolvimento 

social e tecnológico do país ao oportunizar o acesso ao terceiro grau e lançar, semestralmente, 

novos profissionais no mercado. Este fato justifica a pesquisa no âmbito social. O gráfico 

abaixo mostra a evolução do número de instituições de ensino superior no Brasil de 1990 a 

2005. 
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Gráfico1.1 -Número de Instituições de Ensino Superior no Brasil
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Fonte: Hoper Consultoria (2005)  

 

A presente pesquisa se justifica teoricamente ao propor um estudo no contexto 

nordestino, especificamente maceioense, visando compreender melhor o ambiente e os fatores 

críticos do sucesso em uma empresa alagoana de ensino superior. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Identificar os fatores competitivos do curso de Administração do CESMAC, na 

percepção dos graduandos da Instituição. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Confrontar os fatores competitivos com a estratégia organizacional atual do 

CESMAC e suas práticas; 

• Analisar os principais concorrentes do CESMAC, sob a ótica dos fatores 

competitivos; 
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• Sugerir ações estratégicas que se adéqüem às necessidades dos clientes da 

Instituição; 

 

1.3  O Centro de Estudos Superiores de Maceió – CESMAC 

1.3.1 Histórico da Instituição 

 O Centro de Estudos Superiores de Maceió está situado à rua Cônego Machado, 918, no 

bairro do farol em Maceió/AL. A referida faculdade foi fundada em 27 de novembro de 1971, 

quando o Padre Teófanes Augusto de Araújo Barros demonstrou interesse em criar uma 

Instituição que reunisse um grupo de escolas de nível superior. Foi assim que, em 1975, 

surgiu a primeira faculdade particular em Alagoas. Na época só existia a Universidade 

Federal de Alagoas- UFAL. Dentre os motivos de sua criação, está a de ofertar mais vagas no 

ensino superior, principalmente no período noturno no qual a UFAL, na época, funcionava 

apenas nos períodos matutino e vespertino. Sendo assim, o CESMAC visava alcançar, no 

período noturno, trabalhadores que dispunham apenas do horário da noite para estudar. 

 Na década de 90, o CESMAC registrou grande crescimento com a inclusão de vários 

cursos. Atualmente conta com mais de 32 cursos distribuídos nos seguintes núcleos:  

• Faculdade de Ciências Biológicas e de Saúde; 

• Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas; 

• Faculdade de Ciências Humanas; 

• Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas; 

• Faculdade de Direito de Maceió e, 

• Faculdade de Educação e Comunicação. 

 Estas faculdades possuem um núcleo de gerenciamento individual, tendo como 

mantenedora a Fundação Jayme de Altavila (FEJAL). Tal Fundação é constituída por um 

conselho, que atualmente é presidido pelo Dr. João Sampaio tendo como vice-presidente Dr. 

Douglas Apratto. Para uma visualização mais completa da instituição, segue abaixo o 

organograma da Instituição. 
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ASSEMBLÉIA GERAL

Conselho 

Curador 

FEJAL

 

Hospital FEJAL 

Clínica Santa 
Juliana 

Projeto 
Cresce

Clínica 
Veterinária

Fejaltur CESMAC r

Figura 1.1 - ORGANOGRAMA GERAL 
Fonte: FEJAL (2007) 

 
 Em relação à estrutura física da Instituição, o CESMAC possui uma estrutura  moderna, 

prédios recém construídos com layout funcional e design atual, abrigando suas seis faculdades 

em prédios distintos, e com endereços diferentes. As salas de aula são climatizadas, com 

cadeiras acolchoadas, excelentes laboratórios com equipamentos importados de última 

geração. A instituição possui três auditórios, estúdios de rádio e televisão e bibliotecas 

atualizadas nos diversos centros. Possui ainda, uma pós-graduação com 36 cursos em 

andamento. O CESMAC conta com uma incubadora empresarial tecnológica que tem como 

objetivo capacitar empresas de pequeno e médio porte que possuem idéias inovadoras. Dentre 

os serviços oferecidos pela incubadora às empresas, estão o de consultoria, treinamentos e 

acesso aos laboratórios. 

 Em 2004, o CESMAC iniciou um programa de iniciação científica denominado 

“Semente”, cujos objetivos são: promover a pesquisa científica entre os docentes e discentes 

da instituição e promover a circulação do conhecimento produzido através de seminários intra 

e interinstitucional.  

 Para viabilizar a comunicação interna da organização e com seus discentes, o CESMAC 

conta com o Portal Universitário. Um sistema online de apoio pedagógico. Através do portal 
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pode-se realizar pesquisa em enciclopédias, sites de buscas, plano de ensino, material de 

apoio para aulas, fóruns de discussão, e-mail, comunicados, dicionários e tradutor de idiomas, 

dentre outras possibilidades. 

 Quanto à missão, o CESMAC visa proporcionar conhecimento com qualidade, 

credibilidade e responsabilidade a toda a comunidade acadêmica das diversas áreas de ensino, 

e contribuir na formação social dos indivíduos. No seguinte tópico serão abordadas algumas 

ações concernentes à responsabilidade social no CESMAC. 
 

1.3.2  Ações de responsabilidade social desenvolvidas pela Instituição 

 Seguem as atividades relacionadas à responsabilidade social desenvolvidas pelo 

CESMAC.  

 Através dos cursos oferecidos, a instituição patrocina e desenvolve atendimento gratuito 

a comunidades carentes, mediante serviços nas áreas de Odontologia, Fisioterapia, Psicologia, 

Direito, entre outras.  

 O ambulatório médico que funciona com procedimentos de Enfermagem e 

encaminhamentos para locais especializados, atende a alunos e comunidades locais, das 7 ás 

22h, contando com três médicos, nas Especialidades: Ginecologia Clínica, Clínica Geral e 

Medicina do Trabalho. 

 Tem ação também relevante, a Clínica-Escola de Fisioterapia, que funciona desde o ano 

de 2004, tendo realizado 25.000 sessões de atendimentos, nas áreas de Traumato-Ortopedia, 

Neurologia - Adulto e Pediátrica, Pediatria e Cárdio-Pulmonar. Os tratamentos são realizados 

pelos estudantes que fazem atendimento domiciliar nos bairros de menor poder aquisitivo.  

 No Escritório-Modelo de Direito, integrante do respectivo Curso, são atendidas pessoas 

com renda de até 02 (dois) salários mínimos, perfazendo o total de 600 (seiscentos) 

atendimentos realizados desde o ano de 2.002.  

 E em parceria com a Escola Superior de Magistratura, o Curso de Direito realiza 

casamentos coletivos, com a finalidade de beneficiar casais de estudantes e da comunidade 

local, que viviam juntos há algum tempo, mas que não tinha a sua união legalizada.  

 A imagem abaixo refere-se ao Projeto Social de Recuperação de crianças, jovens, 

adultos e idosos, fundado em 1996, o qual é destinado às comunidades carentes que vivem 
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nas redondezas do CESMAC. A FEJAL fornece estrutura física, apoio financeiro e 

administrativo ao referido projeto, o qual oferece educação fundamental, apoio psicológico e 

atividades recreativas, além do fornecimento de alimentação no início da manhã e ao final da 

tarde, com uma merenda balanceada para suporte até o dia seguinte.  

 

Figura 1.2 – Fotografia das crianças do Projeto Social 
Fonte: FEJAL  (2007) 

 
 No geral, são pessoas que nem sempre tem em casa uma alimentação satisfatória, 

encerrando o tópico geral sobre a Instituição, segue-se no item seguinte o Curso de 

Administração. 

1.3.3 Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – FCSA, conta com os seguintes cursos: 

Ciências Econômicas, Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Turismo e 

Teologia.  

A faculdade conta com uma revista acadêmica de periodicidade semestral. Sua 

biblioteca tem uma área de 400mts2. Possui 10 terminais com acesso à Internet, cinco 

terminais para consulta do acervo, 24 lugares para estudos individuais, 10 mesas com 50 

lugares ao todo para pesquisa e leitura em grupo, e funciona das 08 às 22 h. O FCSA possui 

quatro laboratórios de informática com máquinas com acesso à Internet disponíveis a alunos e 

professores diariamente nos três turnos. Segue a fotografia do prédio que abriga o FCSA. 
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Figura 1.3- Fotografia do prédio do FCSA 
Fonte: FEJAL (2007) 

 
Segue o organograma do FCSA: 

 
 
 

 

 

                                         

                                 Fonte:  FCSA (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.4 – Organograma do FCSA 
Fonte: CESMAC/ FCSA (2007) 
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1.3.4  Curso de Administração de Empresas 

Este curso foi criado em meados de 1975, cuja missão é manter o nível de excelência 

em seu projeto político pedagógico, no que concerne ao planejamento acadêmico, infra-

estrutura básica e aprimoramento do seu corpo docente e discente.  Segue o relato de um dos 

professores pioneiros que contribuiu para elaboração da presente missão. “Quanto a 

excelência na Instituição significava pontualidade, assiduidade e organização que eram, por 

vezes, citados em reunião pelo então diretor do Centro Prof. Everton Andrade”. Estes valores 

perduram até hoje na Instituição. Em relação ao corpo docente, a organização contratava 

profissionais que estivessem atuando no mercado para que desenvolvessem a docência, desde 

que, possuíssem habilidade comunicacional e didática, visando agregar experiência prática 

aos conteúdos teóricos. Com relação à infra-estrutura, o investimento constante na estrutura 

física da Faculdade é algo visível desde a sua fundação até o presente momento.  

Quanto ao corpo docente, este é constituído de professores com pós-graduação, desde 

especialização lato senso até doutorado, sendo que a maioria é especialista e mestre. Nos 

últimos anos, devido às exigências do MEC e ao anseio da Instituição em aumentar o nível de 

qualificação dos docentes, o CESMAC tem investido em parceria com os mesmos, 

financiando 50% dos cursos de especialização feitos na própria Instituição, e outras iniciativas 

que viabilizam àqueles que desejam se qualificar. Em relação à hora-aula dos professores da 

Instituição, considerando-se o tempo de serviço, esta é superior à das concorrentes. No caso 

de inicial, esta se mostra abaixo da maioria das faculdades de Maceió. Tal fato acarretou 

perda da mão de obra qualificada, hoje a Instituição tenta criar uma nova política de cargos e 

salários que privilegie o conhecimento e a qualificação e, não apenas, o tempo de serviço. 

Outro critério considerado na nova política salarial é a possibilidade de dedicação total do 

docente e hora-aula dedicada à pesquisa. 

Em relação aos ingressantes do curso de Administração, a primeira turma foi 

composta por 60 alunos no período noturno. Atualmente funcionam dois turnos deste curso, o 

vespertino e o noturno. Este curso também é oferecido em Palmeira dos Índios. O acervo 

bibliográfico disponível para o curso de Administração é composto de 617 títulos e 2083 

volumes, cujos totais são atualizados anualmente.  
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A seguir serão abordadas a situação atual do  mercado brasileiro e alagoano dos cursos 

de Administração. 

  

1.4 O mercado dos cursos de Administração no Brasil e em Alagoas 

 Segundo a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMS), no 

período de 1996 a 2004, houve um crescimento expressivo da população universitária 

brasileira no Brasil. Este crescimento foi impulsionado pelos seguintes fatores: expansão da 

oferta de Instituições, cursos e vagas; diminuição do valor médio das mensalidades; maior 

interiorização das instituições de ensino; crescimento significativo no número de matriculados 

e concluintes do Ensino Médio; e, a existência de uma demanda reprimida de estudantes que 

não passaram em processos seletivos, incluindo pessoas com idade acima de 24 anos que 

puderam voltar a estudar.  

 No período de 1997 a 2005 houve uma ampliação no número de vagas ofertadas pelas 

Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras, acompanhadas de um pequeno crescimento 

nas universidades públicas, se comparado às privadas. O gráfico abaixo demonstra esta 

realidade. 
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Gráfico 1.2 - Crescimento do Número de Ingressantes na Graduação Brasileira 
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                Fonte: Hoper Consultoria (2005) 

 Com o crescimento do número de instituições privadas e a ampliação das vagas nas 

instituições públicas, o número de vagas cresceu mais do que o número de ingressantes no 

período de 1997 a 2005.  

 De 1990 a 2005 as instituições privadas tiveram um crescimento das vagas oferecidas, 

acima do triplo do atendimento efetivamente realizado. 

  

1.5 Consolidação do setor 

 Segundo Braga (2007) além do cenário de estabilização do crescimento da demanda 

existe a consolidação no que se refere ao movimento de ampliação e fusão de IES, isto 

patrocinado por grandes grupos educacionais, visando uma economia em escala, o que vem 

dificultar a atuação das pequenas IES em relação à competitividade. Segundo o autor, só 

restam as seguintes alternativas: estabelecerem-se onde os grandes grupos não têm interesse 

de entrar; investir em um nicho de mercado e constituírem diferenciais para serem 



 

Capítulo 1                                                                                                                                                  Introdução          

                                    

 

12 

 

reconhecidas como referência; unirem-se às outras pequenas para se fortalecerem, ou serem 

vendidas aos grandes grupos.  

 Além das grandes IES, é notada a presença nos grandes mercados de “holding 

educacionais” que geralmente são um conjunto de instituições mantidas pela mesma empresa. 

No modelo de “holding educacionais”, pode-se citar: a Anhanguera Educacional com 30 mil 

alunos e 14 instituições presentes em 10 cidades e com planos de expansão para 25 cidades. 

Outra holding é a mantenedora do Centro Universitário Una, Belo Horizonte e do centro 

Universitário Mont Serrat, em Santos. Na categoria das S/A´s tem-se a Veris Educacional, 

holding mantenedora das faculdades IBMEC- RJ e BH, e das faculdades IBTA de São Paulo, 

Campinas e São José dos Campos. Em outras regiões pode-se citar o grupo educacional UNIC 

com cinco instituições nas seguintes localidades: Cuiabá, Salvador, Macapá, Rio Branco e 

Porto Velho. Tal grupo vem se destacando no mercado por seu eficiente processo de gestão.  

 Há também os grupos internacionais como Laureate Internacional, grupo este que 

comprou a Universidade Anhembi em 2006, e busca se expandir comprando outras cinco IES 

de grande porte, podendo se tornar uma das cinco maiores do país. Outro grupo do exterior 

denominado Whitney Internacional, procedente de Dallas, no Texas, este adquiriu a faculdade 

Jorge Amado, em Salvador, especula-se que outros três grupos internacionais estejam 

viabilizando a entrada no mercado nacional. 

 Em Alagoas pode-se encontrar duas faculdades filiadas a grupos com atuação nacional: 

FAA (Faculdade Alagoana de Administração) filiada ao grupo Objetivo e a FAL (Faculdade 

de Alagoas) filiada a Universidade Estácio de Sá. Outra faculdade particular que iniciou seu 

processo de entrada no mercado, foi o grupo UNIT, de Aracaju, que possui em sua sede uma 

estrutura e gestão comparável com a do CESMAC, que é a maior faculdade privada de 

Alagoas, tal situação poderá provocar um aumento da disputa por clientes de graduação e de 

pós-graduação. 

 Além do exposto, Ryon Braga (2005) ainda alerta para outra situação indesejada: o 

cenário atual aponta para a estagnação no crescimento da população universitária no País, 

impulsionada pelos seguintes fatores: estabilização no índice de interessados que não 

passavam em nenhum processo seletivo; redução da população brasileira na faixa etária de 15 

a 17 anos e de 18 a 24 anos; diluição expressiva da demanda devido ao número excedente de 
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vagas ofertadas; evidências de esgotamento parcial na demanda reprimida de pessoas com 

idade acima de 24 anos, e que ainda não possuem ensino superior. 

Gráfico 1.3 – Alunos matriculados  no ensino médio no Brasil 
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Fonte: Adaptado de Hoper Consultoria (2005) 

Gráfico1.4 - Gráfico da estimativa da população 2005-2010 - Faixa Etária 18-24 
anos
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Outra realidade, que se apresenta no País, é a inclusão de novas modalidades de 

ensino, a exemplo da Educação a Distância, cujas vagas ofertadas pela Universidade Federal 

de Alagoas atingem o total de 250 (duzentos e cinqüenta) ingressos no Curso de 

Administração, sem destacar as IES de caráter privado, que estão investindo nessa inovadora 

modalidade educativa. Embora a Educação a Distância no ensino de graduação mediante os 

novos recursos tecnológicos, ainda esteja na sua fase inicial, já se constitui um elemento 

influenciador na realidade competitiva das IES particulares. 

Diante deste contexto das IES no Brasil, em Alagoas no curso de Administração do 

CESMAC apresenta o seguinte histórico desde a sua fundação em 1975 até 2007, de acordo 

com o relato do Diretor do FCSA.  
 

Gráfico 1.5 Gráfico do número de inscritos, no vestimbular, por semestre de 1975 a 2007, no curso de 
Administração.  
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Fonte: CESMAC/ FCSA (2007) 

“O Curso passou a funcionar em 1975 oferecendo sessenta vagas para o 
curso noturno, e a partir de 1998 a oferecer mais sessenta vagas para o 
período da tarde. Observa-se, claramente, ao longo dos 33 anos de 
existência do curso dois períodos absolutamente distintos. Entre a criação 
do curso, em 1975 e o ano de 1998, um número de inscritos por período que 
apresentava uma relação superior a dois candidatos por vaga. Neste período 
de 1975-1998 o curso de Administração de Empresas era oferecido apenas 
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pela UFAL e pelo próprio CESMAC. O segundo período desta longa série 
remete aos anos entre 1999 e 2007. verifica-se aqui uma queda bastante 
acentuada na relação de candidatos por vaga, na maior parte, igual ou 
inferior a um candidato por vaga. É justamente neste período recente que se 
faz sentir a concorrência de outras faculdades que passaram a oferecer o 
curso de Administração de Empresas. Ou seja, a oferta de vagas para este 
curso, com concurso de novas instituições privadas, teve uma ampliação de 
duas vezes em relação ao que era oferecido no período de 1975-1998. com 
isso, a procura de candidatos ao vestibular para Administração de Empresas 
caiu acentuadamente.” 

                                  (LÌVIO LAVAGETTI, Diretor do FCSA, 2007) 

 Entre 1994 a 2007 verifica-se a queda no percentual de crescimento na graduação 

brasileira como mostra o gráfico, somando-se a queda no percentual de alunos matriculados 

no ensino médio no mesmo ano, e a diminuição do número de jovens de 18 a 24 anos, 

segundo estimativas apresentadas se tornaram uma situação que merece reflexão do ponto de 

vista estratégico da organização. 

 Tendo sido abordados a justificativa do trabalho e seus objetivos, bem como a descrição 

da Instituição e o mercado do curso de Administração, o tópico seguinte trata da estrutura da 

pesquisa. 

 

1.6 Estrutura da Dissertação 

 O presente trabalho está divido em cinco capítulos. O primeiro deles tratou da 

introdução do tema, onde foram apresentados os argumentos que o justificam, bem como os 

objetivos e o objeto de estudo, ou seja, o Centro de Estudos Superiores de Maceió= 

CESMAC.  

 No segundo capítulo será abordada a teoria acerca da estratégia, um olhar atento será 

passado pelas competências essenciais, pelo modelo das cinco forças, análise de SWOT e 

sobre os fatores críticos do sucesso. 

 Uma vez cientes do que se propõe o trabalho e à luz da teoria, será apresentada, no 

terceiro capítulo, a metodologia da pesquisa. O delineamento da mesma, a amostra pesquisada 

e o método de coleta de dados serão abordados. 
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 O quarto capítulo destina-se a apresentar e analisar os dados colhidos em campo. Neste 

capítulo, os dados serão discutidos à luz da teoria explanada, visando uma maior compreensão 

acerca do objeto de estudo. Neste capítulo serão apresentados os fatores críticos do sucesso do 

CESMAC e confrontados com a estratégia atual por ele desenvolvida, bem como, possíveis 

sugestões de ações estratégicas adequadas ao público da Instituição. 

 Finalmente, no último e quinto capítulo será exposta a conclusão do trabalho, com um 

breve fechamento do mesmo abordando seus principais achados e contribuições. 

 Segue-se assim, o segundo capitulo, no qual serão abordadas as teorias que embasam a 

análise do objeto de estudo. 
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2 BASE CONCEITUAL 

  Neste capítulo será apresentada a base conceitual que dá suporte para pesquisa 

empírica. Serão abordados os seguintes temas: estratégia competitiva, competências 

essenciais, modelo das cinco forças competitivas, análise de SWOT, estratégias genéricas, 

objetivo desempenho da produção, fatores competitivos, serviços e cultura orgnaizacional. 

 

2.1 Estratégia Competitiva 

A palavra estratégia no grego antigo significa a qualidade e a habilidade do general em 

comandar, organizar e levar à cabo as campanhas militares. No meio empresarial, diante da 

concorrência surgida nos últimos anos, na disputa pelo mercado onde existe mais oferta de 

produtos e serviços do que consumidores. Estas empresas estão em constante disputa para 

definir sua sobrevivência no mercado, evitando assim, sua extinção.  Segundo Ohmae, 

estratégia é “em duas palavras: vantagem competitiva. O único objetivo do planejamento 

estratégico é capacitar a empresa a ganhar da maneira mais eficiente possível, uma margem 

competitiva sustentável sobre seus concorrentes.” (apud SERRA& RIBEIRO, 2003) A 

estratégia corporativa, desse modo, significa uma tentativa de alterar o poder de uma empresa 

em relação aos seus concorrentes da maneira mais eficaz. As empresas procuram manter 

vantagem sobre as que estão concorrendo, mas uma das questões importantes em estratégias é 

como manter vantagens e não ser imitada facilmente. 

Uma empresa simplesmente não pode ser tudo para todos e fazer um bom trabalho. A 

estratégia exige escolha, a empresa tem que decidir quais os valores que deseja oferecer e a 

quem (PORTER, 1998). 

Tanto empresas pequenas como grandes existem limitações financeiras e operacionais 

que não poderiam atender um universo amplo de necessidades do cliente com excelência e 

eficiência. 

Porter (1998) comenta que, mesmo as empresas que competem em mercados amplos 

devem concentrar-se nas necessidades mais comuns e atende-las de maneira especial. 

Segundo Serra e Ribeiro (2003) para que o negócio ganhe vantagem competitiva, é necessário 
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que alcance um desempenho superior. Para tanto a organização deve estabelecer uma 

estratégia adequada que se fundamente em dois fatores: objetivos coerentes e compreensão do 

negócio. Outro ponto a ser considerado é que as empresas precisam conhecer a dinâmica do 

setor onde estão inseridas, pois determinadas variáveis como: concorrentes, demografia e 

consumidores podem estar influenciando diretamente, por isso, se faz necessário compreender 

como funcionam determinados agentes e tomar decisões que sejam condizentes com a 

realidade. 

Deve-se pensar acerca da situação da organização: seus recursos, o que ela faz de 

melhor, suas limitações, a adequação de suas competências ao mercado, e construção de um 

processo envolvendo pessoas não somente na elaboração de idéias e diagnóstico, como 

também na execução das mesmas. Além disso, Prahalad (1998) afirma que as empresas 

precisam ter intenção estratégica, ou seja, ter uma aspiração amplamente compartilhada, ter 

metas que sejam claras e ter obsessão de vencer.  

Em um artigo da revista Exame de 2005 “O pretinho básico da estratégia”, Carlos 

Costa, ao falar sobre Henry Mintzberg diz que as empresas devem se preocupar menos com 

modelos abstratos e mais com desafios concretos como melhorar seus produtos e satisfazer 

seus consumidores. A estratégia deve fazer parte do dia-a-dia das empresas e não ser usada 

apenas nos eventos anuais e deve permear toda a organização e não ser privilegio exclusivo 

dos executivos seniores. Melhor exemplo prático é o da Nokia que obteve crescimento anual 

de 70% quando envolveu 250 funcionários na revisão de sua estratégia. 

Quando se fala em competitividade, não se pode omitir a reestruturação da empresa, 

ou seja, downsizing, redução das despesas administrativas, empowerment, redesenho de 

processos e racionalização do portfolio. Embora sejam extremamente importantes, essas 

iniciativas não conseguem recuperar a posição de liderança de uma empresa em um setor, 

nem garantir que ela antecipe o futuro (HAMEL & PRAHALAD, 1995). Com as mudanças 

no ambiente no qual a empresa está inserida, não surgem somente ameaças, mas também 

oportunidades trazidas pelas mudanças de comportamento dos consumidores e necessidades 

dos mesmos. 

Ainda segundo Prahalad (1998:44) “o processo de downsizing pode ser comparado a 

uma anorexia corporativa: ele pode deixá-lo mais magro e enxuto, mas não necessariamente, 
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mais saudável. Em última análise, você precisa crescer e mudar. É preciso criar músculos para 

o futuro, e não simplesmente cortar gorduras corporativas”. 

Cortar custos é algo que talvez anime aos gestores, pois traz resultados imediatos em 

se tratando de lucratividade, mas o exagero pode levar a anorexia, e consecutivamente, à 

morte da empresa.  As empresas devem investir em novas competências para ter acesso às 

novas oportunidades.  

Criar competências que ajudem a organização a criar melhores produtos e serviços e, 

consequentemente, conquistar novos clientes é algo desejável às organizações.  

O ponto de partida é usar como referência o modo como os clientes vêem a empresa. 

Tem-se que ver a organização como um portfolio de competências, de forças fundamentais e 

não, como um portfolio de unidades de negócio. As unidades de negócio têm foco em 

produtos e mercado ao passo que, as competências centrais têm como foco os benefícios para 

os clientes (PRAHALAD, 1998). 

Uma vez tendo abordado a estratégia competitiva, segue-se as competências essenciais 

que são fundamentais para a empresa se distinguir de seus concorrentes na busca da vantagem 

competitiva. 

 

2.2 Competências Essenciais 

 Prahalad e Hamel (1995) definem competências essenciais como sendo a soma de 

habilidades e tecnologias, não podem ser tecnologia ou habilidade isoladamente. A integração 

é a marca de autenticidade das competências essenciais. Para ser considerada essencial, uma 

habilidade precisa passar por três testes:  

a) Valor percebido pelo cliente - a competência essencial precisa dar uma grande 

contribuição para o valor percebido pelo cliente, oferecer a ele um benefício fundamental. Os 

clientes são os que definem o que é ou não uma competência essencial, é esta competência 

que vai motivá-los a pagar mais ou menos por um produto. 

b) Diferenciação entre os concorrentes – para ser competência essencial, precisa ser 

diferente dos concorrentes ou ser único no mercado. Precisa fornecer um diferencial junto aos 

clientes. 
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c) Capacidade de expansão – ao definir as competências essenciais, os gestores devem 

observar como estas competências se aplicam e são percebidas nos produtos e serviços atuais 

que a empresa fornece para então, serem aplicadas a novos serviços ou produtos. 

Os autores fazem uma distinção entre as heranças do passado como a marca, os ativos, 

infra-estrutura e as competências necessárias para lucrar com o futuro. No entanto, para eles, 

o que mantém a competitividade não é a herança da empresa, e sim, suas competências. O 

quadro abaixo demonstra mais claramente. 

 
Figura 2.1 – Quadro de competência essencial 

Fonte: Bueno & Morcillo (1996) 
  

A competência essencial é a soma das competências básicas distintivas: competência 

tecnológica, competência pessoal e competência organizacional. Estas, somadas e 
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reconhecidas pelo mercado como diferenciadas dos concorrentes e que produzem vantagens 

para os clientes, passam a ser aplicadas em novos produtos e serviços. Tal fato é 

exemplificado na indústria japonesa nos anos 80, o que a tornou expressiva mundialmente.  

 As mudanças no ambiente onde a empresa está inserida fazem com que se tenha que 

criar novas competências e se tornar mais atraente para o mercado. Segue o modelo das cinco 

forças da concorrência que trata deste tema. 

 

2.3 Modelo das Cinco Forças da Concorrência 

O modelo das cinco forças analisa o grau de atratividade do setor. Serra & Ribeiro (apud 

PORTER, 2003) descrevem os cinco conjunto de forças competitivas que afetam a 

concorrência, das quais um (rivalidade entre os concorrentes), está dentro do próprio setor e 

os demais são externos a ele. A força ou o poder conjunto de tais forças determinam o 

potencial de lucro. Segue abaixo a figura que representa a análise das forças competitivas. 

 

Figura 2.2 – Modelo das cinco forças da concorrência 
Fonte: Serra et al (2003) 
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As setas maiores da figura representam que as cinco forças que estão posicionadas 

externamente influenciam a concorrência no setor que está sendo avaliado. No entanto, ao 

longo do tempo, as condições do ambiente da concorrência mudam e alguns aspectos 

dinâmicos como, inovação, crescimento do mercado, mudanças na oferta de serviço - podem 

influenciar e serem influenciadas pela estratégia da concorrência, como aponta a seta menor 

interna. Abaixo segue uma explicação acerca de cada uma das forças, segundo Porter (apud 

SERRA et al, 2003). 

2.4  Barreiras à entrada de novos concorrentes 

 Se as barreiras forem difíceis de superar vão desestimular a entrada de novos 

concorrentes, as ameaças de novos concorrentes vão depender da vulnerabilidade das 

barreiras. As principais barreiras são: 

• Economia de escala - o candidato só participa se tiver grande volume de produção, caso 

não tenha, terá prejuízo. Pode-se citar como exemplo, uma universidade com vários cursos em 

uma mesma estrutura, reduzindo assim, seu custo. 

• Diferenciação do produto – se a marca for bem firmada junto ao consumidor seu 

produto será diferenciado, o que irá demandar muito esforço e investimento por parte dos 

concorrentes para entrar no mercado. 

• Capital necessário – se para entrar no mercado a empresa precisa de bastante dinheiro, 

tal fato afastará boa parte dos concorrentes. 

• Desvantagem de custo independente do tamanho – neste caso a empresa conta com a 

vantagem de custos, independentemente do tamanho de quem pretende entrar no ramo. Estas 

vantagens podem ser tecnologia exclusiva, curva de aprendizado, acesso à novas fontes de 

materiais, ativos comprados a preço competitivo, subsídios governamentais ou localização 

favorável. 

• Acesso a canais de distribuição - quando os canais de distribuição e venda são limitados, 

quanto mais as empresas participantes estiverem ligados a eles, mais difícil será entrar no 

mercado. 

• Política governamental – quando o governo impõe diversas restrições a entrada de novas 

empresas competidoras como, por exemplo, dificuldade de licenciamento, restrição ao acesso 

a matérias primas, regulamentações, padrões de meio ambiente e taxação. Em relação às 
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faculdades, pode-se citar a regulamentação do MEC, ou licença para constituir um novo curso 

do ensino superior. 

 

2.5  Poder dos fornecedores 

Os fornecedores têm poder se: 

• O setor for dominado por poucas empresas fornecedoras; 

• Os produtos forem exclusivos ou diferenciados e se for custoso trocar de fornecedor; 

• O setor de negócio não for um cliente importante para os fornecedores. 

 

2.6  Poder dos compradores 

Os compradores têm poder quando: 

• Compram em grandes volumes; 

• Os produtos comprados são padronizados e não, diferenciados; 

• Os lucros do setor forem reduzidos; 

• O insumo não for fundamental para sobrevivência, a produtividade ou qualidade dos 

produtos ou serviços do comprador; 

• Os próprios compradores podem passar a fabricar ou a executar o que compram. 

 

2.7 Produtos substitutos 

O poder dos produtos ou insumos subsititutos será maior quando: 

• Têm um preço mais barato que o existente; 

• Proporcionam vantagem de desempenho (custo/ benefício) evidente. 

 

2.8  Disponibilidade de complementadores 

 Refere-se a pessoas das quais os clientes e fornecedores de um determinado setor 

transacionam, comprando, vendendo ou promovendo algo que complemente sua atividade ou 

produto. Exemplo: na indústria farmacêutica, os laboratórios que visitam a população de 

médicos influenciando o mercado. 
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 A seguir será abordada a análise de SWOT, ferramenta utilizada no planejamento 

estratégico organizacional. 

 

2.9  Análise de SWOT 

 SWOT é um termo resultante das seguintes palavras de origem inglesa: Strenght 

(forças), Weakness (fraquezas), Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças). Trata-se 

de um instrumento utilizado na organização para avaliar seus pontos fortes e fracos e as 

oportunidades e as ameaças do ambiente. Tal análise serve para identificar o nicho estratégico 

que a organização possa explorar (ROBBINS, 2004). Seguem as definições de cada 

componente da análise: 

• Oportunidades – são as oportunidades estratégicas que a organização tem em seu 

ambiente externo junto ao seu mercado para inserção de novos produtos e serviços; 

• Ameaças – se referem às ameaças em ambiente externo no qual a empresa está inserida. 

Exemplo: novos concorrentes, elevação da taxa de juros, etc. 

• Pontos fortes – dizem respeito às atividades internas e/ou recursos que a empresa dispõe 

que representa alguma vantagem sobre a concorrência. 

• Pontos fracos – os pontos fracos referem-se à falta de determinados recursos na empresa 

ou atividades que esta não desempenha satisfatoriamente. 

A tabela abaixo extraída de Serra et al (2003:88) exemplifica os componentes da análise de 

SWOT: 
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Figura 2.3 – Aspectos a serem considerados na análise SWOT 

Fonte: Serra et al (1996) 

  

No próximo item será abordada a estratégia genérica, que auxilia a empresa na 

descoberta de qual estratégia está apta a assumir para se defender melhor de seus concorrentes 

e conquistar maior êxito no mercado. 

 

2.10  Estratégias Competitivas Genéricas 

 Para enfrentar as cinco forças competitivas, de acordo Porter (1996), as empresas 

precisam tomar a decisão de escolher uma das seguintes estratégias genéricas: liderança no 

custo total, diferenciação e enfoque. Em raras exceções, as empresas podem seguir com 

sucesso várias abordagens, mas, em via de regra, se a empresa quiser se posicionar melhor no 

mercado, obter retorno sobre os investimentos e criar uma posição defensável, precisa optar 

por uma das estratégias abaixo: 
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Figura 2.4 – Estratégias competitivas genéricas 
Fonte: Serra et al (1996) 

 

Porter (1996) descreve as estratégias competitivas genéricas: 

• Liderança no custo total – neste tipo de estratégia há uma perseguição rigorosa de 

redução de custos, que muitas vezes ocorre devido a experiência, o investimento é planejado 

visando a redução de custos. Geralmente as empresas investem muito em tecnologia e 

inovações para facilitar tal redução. Quando a empresa escolhe esta opção tem retorno acima 

da média, apesar das intensas forças competitivas, ela se defende contra a concorrência com 

os custos mais baixos. Desta forma, pode obter retorno depois que seus concorrentes 

consumirem seus lucros na competição. 

Riscos que envolvem a liderança no custo total - para que a empresa preserve sua posição: 

reinvestimento em equipamentos antes que se tornem obsoletos, deve evitar a diversificação 

de produtos ou serviços e estar atenta para as mudanças tecnológicas. Outro risco se constitui 

no aprendizado de baixo custo para as empresas que entram no mercado através da imitação e 

de suas capacidades de investir em instalação moderna. 

• Diferenciação – segundo Serra et al (2003) as empresas que decidem pela diferenciação, 

possuem serviços e produtos com características superiores ou mais atraentes para que os 

clientes sejam seduzidos, desta forma, as empresas podem utilizar a vantagem competitiva 

para cobrar maior valor pelo que executa ou igualar ao preço do concorrente para aumentar o 
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número de clientes e criar uma lealdade à marca. Os autores sugerem alguns itens que as 

organizações precisam para obter resultados lucrativos e de longo prazo. A empresa precisa 

ser sólida em uma ou mais das seguintes características: produtos ou serviços inovadores, 

superioridade técnica; qualidade e confiabilidade, atendimento amplo e eficaz ao cliente, e 

outras capacidades únicas.  Braga (2007) exemplifica a diferenciação nas IES brasileiras: 

IBMEC 

 - alto índice de empregabilidade: 92% dos alunos terminam a faculdade já empregados; 

- parcerias internacionais 

- corpo docente de elite 

Faculdade Impacta 

- Maior certificadora da América Latina 

FIAP 

- Melhor faculdade de informática do Brasil (ranking Info-Exame) 

Faculdade SENAC- 

 Cursos diferentes dos convencionais: hotelaria, gastronomia, fotografia, moda, gestão 

ambiental e turismo. 

 Para obter e sustentar estas características faz-se necessário: incorporar atributos que, no 

entendimento do cliente, aumentam o custo/benefício do produto; reduzir custos para o 

cliente; incorporar atributos que melhorem o desempenho segundo a percepção do cliente; 

incorporar atributos que aumentem a satisfação do cliente em aspectos intangíveis (a marca, a 

efetividade). 

 Segundo Braga (2005) para competir no segmento das instituições de ensino superior 

privadas é preciso imagem institucional ou de cursos associados a elemento de alto valor 

agregado. 

 Pesquisa realizada pela Hoper Consultoria, demonstrou que, nas IES que competem pela 

qualidade, 60% dos clientes escolhem a instituição onde irão estudar com seis meses de 

antecedência ao processo seletivo, e três meses antes, 75% dos estudantes já escolheram a 

instituição onde pretendem estudar. 

Riscos da diferenciação – é possível que o cliente sacrifique algumas características do 

serviço ou imagem da empresa em detrimento da economia de custo; se a necessidade do fator 

diferenciação diminuir quando os compradores se tornarem mais sofisticados; quando os 
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concorrentes imitam tornando o diferencial comum, isto acontece quando o segmento 

amadurece. 

• Enfoque – refere-se a um grupo específico de compradores num segmento de linha de 

produtos, ou um mercado geográfico. Esta estratégia visa atender bem um alvo determinado 

estreito, mais efetiva ou eficientemente do que os concorrentes que estão atingindo o mercado 

de forma mais ampliada. Esta especialização visa atender melhor as necessidades dos clientes 

ao passo que, como é um segmento estreito, os concorrentes não têm muito alcance. Um 

exemplo que pode ser citado é do curso de pós-graduação exclusivamente para executivos ou 

educação corporativa, um curso feito sob medida para a empresa (in company).  

Riscos do enfoque – as diferenças nos produtos e serviços personalizados estão cada vez mais 

sendo alcançados pelas empresas que atendem no mercado e não utilizam enfoque; questões 

relacionadas ao custo do serviço e produtos que, muitas vezes, tendem a aumentar. 

• Meio termo - as três estratégias genéricas são ferramentas adequadas para lidar com as 

forças competitivas. O fato de estas não escolherem uma das três direções poderá levar as 

empresas ao fracasso. Quando as organizações ficam no meio termo, estão em uma situação 

estratégica extremamente pobre. Pode-lhe faltar mercado, ou ser forçada a baixar o preço para 

concorrer com as empresas de baixo custo, sem ter uma estrutura adequada para praticar baixo 

custo, ao mesmo tempo perderá clientes que preferem à diferenciação, pois seus produtos e 

serviços não vão se destacar pelo diferencial. Tais empresas, segundo Braga (2005) estariam 

na “zona de limbo”, ou seja, um local desprezível. Estas empresas não competiriam por 

diferenciação ou imagem de qualidade percebida, nem por preço ou conveniência. Conforme 

mostra o gráfico a seguir: 
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Figura 2.5 – Possíveis estratégias adotadas por uma IES 
Fonte: Hoper Consultoria (2005) 

A seguir será abordada a estratégia orientada para as organizações ou grupos de pessoas 

relacionados às atividades de uma organização. 

2.11  Estratégia empresarial orientada para os stakeholders 

 Segundo Queiroz et al. (2003) a organização não pode deixar de ser vista como uma 

rede de relacionamento entre os stakeholders associados ao negócio, ou seja, devem ser 

considerados os indivíduos, grupos, instituições que afetam a existência e operações da 

empresa ou são afetados por ela. 

 A necessidade de relação com os stakeholders está mais evidente devido às mudanças 

surgidas no atual cenário como maior concorrência entre as empresas, cobrança da sociedade 

em relação às políticas sócio-ambientais fazem com que a empresa busque relacionamentos 

duradouros com os clientes internos, externos e sociedade.  

 Mcintosh et al (2001) afirmam que nas empresas altamente competitivas as três questões 

fundamentais para o negócio bem sucedido são: 

• Serviço de atendimento ao cliente; 

• Treinamento e desenvolvimento e retenção de pessoal chave, e 

• Eficiência e controle de custos. 

 Dos três fatores citados pelo autor para tornar as empresas competitivas, duas têm foco 

no relacionamento e desenvolvimento das pessoas vinculadas à organização.  

 Um bom relacionamento com os stakeholders leva a uma imagem positiva da 

organização, esta pode beneficiar internamente a empresa contribuindo para motivação e 

orgulho dos funcionários como também com a valorização da marca para os clientes.  

 Uma pesquisa conduzida pela consultoria Indicator GFR com 1000 consumidores em 

nove regiões metropolitanas (Revista Exame) concluiu que as empresas que se associavam a 

uma causa social eram as preferidas pelo consumidor.  Segundo Mcintosh et al “A imagem e 

reputação de uma marca se tornam mais do que uma prioridade estratégica na economia 

global onde o produto pode ser vendido em muitos mercados diferentes” (2001: 65). 

 Segue abaixo um quadro proposto por Slack (2002) que exemplifica a relação dos 

stakeholders com a empresa. 
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Fornecedores 

•Continuar o negócio 
•Desenvolver capacidade 
de fornecimento 
•Fornecer informações 
transparentes 

Sociedade

•Aumentar o nível de emprego 
•Aumentar o bem estar da comunidade 
•Produzir produtos sustentáveis 
•Garantir o meio ambiente limpo 

Consumidores 

•Especificação apropriada do 
produto ou serviço 
•Qualidade consistente 
•Entrega rápida 
•Entrega confiável 
•Flexibilidade 
•Preço aceitável 

Acionistas 

•Valor econômico / 
retorno 
•Valor ético 

Empregados

•Continuidade de emprego 
•Pagamento justo 
•Boas condições de trabalho 
•Desenvolvimento de pessoal 

 

Figura 2.6- Relações dos stakeholders com a empresa 
Fonte: Slack (2002: 69) 

 
 No tópico seguinte serão abordados os objetivos de desempenho da produção que são 

identificados a partir das necessidades de tais stakeholders. 

 

2.12  Objetivos de desempenho da produção 

 Segundo Slack (2002) para identificar os objetivos de desempenho faz-se necessário 

definir os papéis dos stakeholders ou de grupos de pessoas que possuem interesse na operação 

e que podem ser influenciados por, ou influenciar as atividades da operação produtiva. Pode-

se citar alguns grupos de stakeholders internos que são os funcionários, e externos que ser 

referem a sociedade, clientela, grupos comunitários, entre outros. 

 Seguem os cinco objetivos de desempenho de acordo com o autor: 

• Objetivo qualidade 
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 Qualidade significa fazer as coisas do jeito certo. Tomando como exemplo as 

instituições de ensino superior, a qualidade pode significar utilizar eficientemente os recursos 

didáticos de ensino e responsividade no atendimento da secretaria.  

• Objetivo rapidez 

 Refere-se ao tempo que o cliente espera para obter o serviço ou produto, seu principal 

benefício é a rapidez de entrega para os consumidores. Isto pode atrair clientes com 

necessidades relacionadas ao tempo.  

• Objetivo confiabilidade 

 Significa fazer as coisas, sejam bens ou serviços, em tempo e da maneira prometida para 

os consumidores. Em uma faculdade pode significar terminar o curso no prazo estabelecido. 

• Objetivo flexibilidade 

 É a capacidade de mudar, de se adaptar às mudanças ocorridas na operação ou processo 

da produção do bem ou do serviço. As mudanças devem atender a quatro tipos de exigências:  

- Flexibilidade no produto/ serviço - diz respeito a habilidade de a operação introduzir novos 

produtos ou serviços. Em uma instituição de ensino superior pode significar a introdução de 

novos horários de cursos e até de novos cursos e outros meios que facilitem o acesso ao 

cliente. 

- Flexibilidade de composto – diz respeito de ampla variedade de produtos ou serviços. 

- Flexibilidade de volume – significa a habilidade de se ajustar ao número de consumidores 

atendidos sem alterar significativamente o custo. 

• Objetivo custo  

 Dos objetivos de desempenho, custo é o último a ser coberto, embora seja tão 

importante quanto os demais. Para as empresas que concorrem diretamente em preços, o custo 

será prioridade no objetivo de produção. A empresa pode concorrer em um mercado cuja 

qualidade seja o principal diferencial e assim, os clientes não estejam tão interessados em 

preços mais baixos, no entanto, mesmo nesta situação, manter o custo adequado seria uma 

forma de equilibrar as finanças e maximizar o lucro. 

 Os clientes ou o mercado devem influenciar na decisão da empresa em qual objetivo 

desempenho deva evidenciar se os clientes desejam rapidez, qualidade ou ainda custos. A 

empresa deve adequar a produção do serviço às necessidades dos clientes. Observar a atuação 

da concorrência é salutar tendo em vista que os concorrentes podem estar oferecendo mais 
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vantagens e conquistando espaço. Neste caso, faz-se necessário rever a estratégia e redefinir 

os objetivos da produção. Para melhor compreensão da relação empresa, concorrentes e 

mercado, faz-se necessário abordar os fatores competitivos propostos por Slack. 

 

2.13  Fatores competitivos 

 Segundo Slack (2002) são os fatores competitivos que definem as exigências dos 

clientes em relação ao negócio. Uma forma especial e útil de determinar a importância dos 

fatores competitivos é distinguir entre os critérios ganhadores de pedidos e os critérios 

qualificadores.  

2.13.1 Critérios qualificadores 

 De acordo com Hill (apud Slack, 2002), embora os objetivos qualificadores não sejam 

determinantes para o sucesso da empresa, são importantes para mantê-la no mercado. A 

empresa deve atingir um nível mínimo de desempenho que vai qualificá-la a competir por um 

determinado mercado. 

 Geralmente os critérios qualificadores são processos ou itens que se tornam comum na 

maioria das empresas ou mercado. Estas atividades ou itens faltando ou sendo mal executados 

pela empresa, o cliente reclama ou opta pelo concorrente. Mas, se tem em excesso, o cliente 

não valoriza pois não é um item que desperta grande interesse por parte dele. São atividades 

que são importantes para a manutenção da empresa no mercado. 

  É importante salientar que estes critérios mínimos são determinados pelo cliente que 

escolhe as empresas que irão servi-lo. 

 

2.13.2 Critérios ganhadores de pedido 

 São os fatores que contribuem diretamente para a realização do negócio. São 

considerados pelos consumidores como razão chave para comprar um produto ou serviço. O 

aumento do desempenho em um critério ganhador de pedidos resulta em mais pedidos. 

Devido a isto, as empresas não podem negligenciar estes critérios. Vale ressaltar que quem 

define tais critérios são os clientes. Não adianta a empresa querer desempenhar os serviços 

com excelência do ponto de vista da própria empresa, se estes não atenderem as expectativas 

do cliente. A empresa precisa saber o que é valor para o cliente e então, a partir daí, investir e 
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aperfeiçoar a atividade. O cliente, embora não saiba das especificidades técnicas do serviço, 

tem uma percepção dos benefícios deste serviço, uma vez que este irá atender suas 

necessidades. Logo que satisfeitas as necessidades do cliente, este terá uma maior 

possibilidade de retornar ou indicar a empresa para outros clientes. 

2.13.3 Critérios menos importantes 

 São os critérios que não influenciam os clientes de forma significativa, embora possam 

se tornar importantes no futuro. 

É importante ressaltar que as necessidades dos consumidores vão se modificando com 

o passar do tempo a medida que os concorrentes vão acrescentado vantagens ou inovações aos 

produtos. Isto faz com que gere novas expectativas e exigências da parte do cliente, assim se 

faz necessário reajustar o foco da empresa em relação ao mercado e concorrência. 

Segundo Slack (2002), os objetivos desempenho tem de ser priorizados a partir das 

necessidades e preferências dos consumidores e o desempenho e atividade dos concorrentes. 

O propósito da organização é atender às necessidades dos consumidores, então a eles 

devem ser feita a pergunta, o que acham importante, se preferem preço baixo, ou ampla gama 

de serviço.  

Ainda segundo Slack (2002) o papel dos concorrentes é diferente dos consumidores, 

em relação aos concorrentes geralmente se faz uma comparação da empresa em relação aos 

seus concorrentes para julgar o seu desempenho. Na medida em que a organização melhora o 

seu desempenho no que é mais importante para aumentar a sua competitividade terá mais 

chance no mercado. Outra questão relevante é que nem sempre o que é mais importante para o 

consumidor, não significa que necessariamente a empresa deva de imediato priorizar, se a 

empresa já executa consideravelmente melhor do que seus concorrentes. Em outra situação se 

a empresa executa determinada atividade de forma deficitária em relação ao seu concorrente, 

não significa que deva melhorar imediatamente seu desempenho, Se os consumidores não 

valorizam esse aspecto do desempenho. Então é preciso analisar a importância no 

desempenho juntos, para se chegar a conclusão dos objetivos desempenho a serem 

priorizados.    
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 A seguir será abordado o tema serviços, uma vez que a empresa pesquisada se encontra 

neste setor. 

2.14 Serviços 

Serviços são ações, processos e atuações (ZEITHAML, 2003). Quando se trata da 

venda de um produto o consumidor tem contato com uma estrutura física e visível que é o 

produto. Ex.: Um carro, uma cadeira, etc. Em se tratando de serviços são coisas intangíveis 

que não podem ser tocadas, vistas e sentidas, por isso são ações e atuações.  

Nas IES privadas em relação ao serviço podemos citar algumas atividades como: aulas 

expositivas, seminários, orientações em trabalhos monográficos e etc.  

Embora os serviços sejam intangíveis pode utilizar a estrutura tangível para facilitar as 

impressões do cliente, atributos físicos como: Arquitetura interna e externa, roupas dos 

funcionários, cartão de visita, relatórios, malas direta, tudo isso se bem elaborado pode causar 

uma impressão positiva aos olhos do cliente, principalmente, os novo clientes que ainda não 

tiveram experiência de serviço com a empresa. 

 Os atributos físicos podem representar a embalagem, que tem a função de seduzir o 

consumidor na hora da compra. Neste caso podemos citar os investimentos feitos na 

arquitetura das diversas IES privadas. Embora isto contribua para ampliar a percepção de 

qualidade em serviços no ponto de vista do cliente, não constituem no mais importante, pois 

nas instituições educacionais o principal valor esta no processo educativo. 

 

2.14.1 Diferença entre bens e serviços 

 Segundo Zeithaml (2003) existem diferenças inerentes entre bens e serviços. Essas 

diferenças resultam em desafios exclusivos descritos abaixo: 

• Intangibilidade 

 Os serviços não podem ser tocados ou sentidos da mesma forma como os bens tangíveis 

por isso a percepção de qualidade se volta para as interações entre funcionários e clientes e 

nos resultados das ações, ou seja, se o cliente for bem tratado e as atuações dos funcionários 

trouxerem resultados positivos para os clientes.  

• Heterogeneidade  
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 Uma vez que os serviços são atuações desempenhadas por seres humanos, um serviço 

prestado por uma pessoa não será exatamente igual ao da outra pessoa mesmo se tratando da 

mesma função suas atuações serão diferentes. Outra questão é no que diz respeito ao 

julgamento do cliente que depende da sua percepção e do estado emocional.  

• Produção e consumo simultâneos 

 No caso de bens, que são produzidos antecipadamente para então serem vendidos e 

consumidos, o mesmo não ocorre com serviço que são vendidos e então consumidos 

simultaneamente. Quando se esta produzindo serviços se tem a interferência direta do 

consumidor e esta interferência pode ser positiva ou negativa dependendo da habilidade do 

prestador de serviço e também do cliente. Um exemplo que podemos citar é sobre uma aula 

proferida em uma faculdade, onde a interação e a participação do aluno fazem com que o 

serviço alcance êxito. 

• Perecibilidade 

 Diz respeito que os serviços não podem ser preservados, estocados, revendidos ou 

devolvidos, uma aula ou um seminário não podem ser estocados, do contrário ocorre com as 

mercadorias que podem ser devolvidas ou vendidas em outro dia.  

 O próximo tema a ser abordado é cultura organizacional que explica, em parte, a forma 

de agir das pessoas em uma organização. 

 

2.15 Cultura Organizacional 

Segundo Oakland apud Caravantes (2005), cultura em qualquer “negócio” pode ser 

definida como o conjunto de crenças difundidas pela organização sobre como conduzir as 

atividades, como os empregados devem comportar-se, como devem ser tratados.  

   Toda organização, seja ela grande porte ou pequena, possui uma cultura. Esta cultura 

gera uma identidade e características que influenciam o comportamento das pessoas, isto pode 

ser um forte aliado na concretização dos propósitos organizacionais, quando possui valores 

que impulsionam tais propósitos, mas por outro lado pode causar um bloqueio em sua 

adaptação ao ambiente e às transformações ocorridas em seu contexto. Quando isto ocorre se 

faz necessário rever os valores que foram introduzidos na organização.  

Ziemer (1996) defende que é necessário levar em conta o ambiente externo da empresa 

desde o seu projeto e estruturação. E também reconhecer que  sua sobrevivência e o bom 
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funcionamento dependem primordialmente da capacidade de identificar e antecipar-se às 

mudanças externas provocadas em maior grau, por mudanças tecnológicas, necessidades dos 

consumidores, características dos competidores, e em menor grau por fornecedores e governo. 

O grande desafio das empresas é adaptar sua cultura organizacional que muitas vezes 

significa os pilares da organização, que durante anos foi construída e trouxe consigo 

experiências de sucessos e fracassos, e readaptações que foram feitas ao custo de muito 

esforço para sua sobrevivência, e por isso possuem modelos que são reverenciados por toda a 

organização. Mas em contrapartida também não deve esquecer que o desafio da mudança 

continua, e desta vez nos próximos anos serão mudanças mais constantes. 

A seguir será descrito o modelo de Hofstede, para descrever a cultura organizacional. 

Nos diversos países onde realizou experiência em uma multinacional.  

Segundo Motta (2004), Hofstede realizou uma pesquisa em uma multinacional 

americana que tinha filiais em mais de 100 países e selecionou questionários representativos 

de 40 países, verificando quais eram as características culturais de cada uma dessas filiais. 

Analisando as seguintes características: 

• Distância do poder (Power distance) 

 Nível de concentração da autoridade, ou seja, centralização e descentralização de poder. 

Verificou-se o nível de igualdade e participação no acesso às informações e no processo de 

tomada de decisão. 

• Grau de planejamento (Incertainty avoidance) 

Grau em que busca formalizar e estruturar as atividades afim de evitar incertezas. 

• Grau de individualismo ou solidariedade social (Individualismo x Coletivismo) 

 Verificam-se valores individualistas – Pessoas responsáveis por si próprias e por sua 

conduta individual ou valores que privilegiam a solidariedade grupal. 

• Características culturais femininas ou masculinas (Masculinity x Feminility dimensions) 

 Verifica-se a predominância de valores como flexibilidade, benefícios sociais, qualidade 

de vida, características julgadas femininas ou predominância de valores como ganho 

financeiro, relações informais, nível de comunicação.  

 Wood (1995) comenta a pesquisa de Hofstede no tópico distância de poder em países 

que apresentam baixa distância do poder nos processos decisórios tendem a ser mais 

participativos e existe maior nível de cooperação entre os chefes e subordinados. Já em países 
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que apresentam alta distância do poder no caso do Brasil, as atitudes autoritárias são normas, 

os dirigentes tendem a tomar decisões de forma autocrática e paternalista, existe menor 

percepção da ética no trabalho, havendo a crença generalizada de que as pessoas não gostam 

de suas atividades.  Segue uma figura demonstrando alguns países e sua distância do poder, de 

baixa à alta. 

 

+ Dinamarca + Suécia + EUA + Japão + Brasil + Índia 

baixa alta 

Figura 2.7 – Escala da distância do poder de Hofstede 
Fonte: Wood (1995:54) 

 
 Em relação à prevenção à incerteza combinada com a alta distância do poder, parece 

relacionar-se às sociedades onde as relações pessoais e processos de trabalhos são fortemente 

guiados por uma estrutura burocrática por tradições por normas e por leis, segundo Wood 

(1995). Segue a figura mostrando alguns países e sua prevenção à incerteza. 

 

que se confronta com traços culturais incluso na cultura brasileira e principalmente nordestina 

+ Dinamarca + Índia + EUA + Alemanha + Brasil + Japão

baixa alta

Figura 2.8– Escala de prevenção à incerteza de Hofstede.  

Fonte: Wood (1995:52) 

 

A globalização e o aumento da concorrência, têm forçado as empresas a mudanças em 

sua estrutura organizacional, como mostra a edição 484/2007 da revista época - As 100 

melhores empresas para se trabalhar. Existem nestas empresas políticas de incentivo a 

produtividades e inovações. Tais políticas de incentivos envolvem participação no lucro, 

possibilidade de crescimento profissional, reconhecimento e os melhores salários do mercado. 

Ambientes organizacionais de boa qualidade. Isto visando o fortalecimento da equipe e os 

melhores resultados. Estes tipos de organizações visam maior distribuição de rendas ao passo 
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que segundo Wood (1995), raros foram os momentos nos quais os patriarcas se propuseram a 

aqui construir uma verdadeira nação. Bastava que seus filhos e netos tivessem vida digna e 

abastada, aos demais brasileiros, muito trabalho. Políticas que visam maior divisão de lucros 

nas empresas brasileiras, sempre tiveram dificuldade de ser implantadas devido à herança 

cultural. Embora com as mudanças ocorridas as empresas sejam obrigadas a criar alternativas 

para fidelizar os melhores profissionais e engajá-los fazendo-os interessados e comprometidos 

com a empresa, para isto, são criadas culturas que valorizam os funcionários e, 

conseqüentemente, os clientes. Este tipo de cultura será abordado a seguir. 

2.16 Cultura responsiva ao cliente 

Robbins (2002) comenta as variáveis chaves que modelam as culturas responsivas ao 

cliente

e: 

 

. As organizações de sucesso e voltadas para o serviço precisam contratar pessoas 

extrovertidas e amigáveis, ou seja, as empresas precisam empregar adequadamente. Além 

deste fato, os funcionários de serviços necessitam da liberdade para servir melhor o cliente, 

isto significa empoderamento, ou seja, a empresa dá ao funcionário poder para resolução de 

problemas. Para isto os funcionários necessitam de treinamento. Com isto trará a resolução de 

problemas mais rápidos garantindo a satisfação do cliente. Ouvir e entender as mensagens 

enviadas pelo cliente, também é algo necessário. Por último, o autor cita comportamento de 

cidadão organizacional, além de ter o desejo de satisfazer os outros, e estão sempre dispostos 

a tomar iniciativas, mesmo estando fora dos requisitos normais de sua função.  

A figura a seguir mostra as características da cultura responsiva ao client
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 Figura 2.9 – Modelando a cultura responsiva ao cliente                                          

 

eithaml & Bitner (2003) afirma que para implementar uma cultura responsiva ao 

cliente

                 

serviço

ue a empresa deve preocupar-se com a rotatividade, especialmente quando 

os mel

) sugere algumas medidas que a empresa pode tomar se quiser que uma 

cultura seja mais responsiva ao cliente. Essas medidas visam criar funcionários com 

          
Fonte: Robbins (2004: 44) 

Z

 é necessário desenvolver os processos internos orientados aos serviços para dar maior 

apoio ao funcionamento da qualidade na linha de frente. Os processos internos da organização 

deveriam ser projetados tendo como valor a satisfação do cliente.                                                 

A organização deve contratar e treinar as pessoas certas para fornecer a qualidade em 

, naturalmente oferecendo-lhes o suporte necessário para que as melhores pessoas 

sejam mantidas. 

Além do q

hores funcionários de serviço são aqueles que estão para sair, podendo ser muito 

prejudicial para a satisfação do cliente e também para o moral dos que ficam e para a 

qualidade no serviço. Sendo assim Zeithaml (2003), recomenda tratar os funcionários como 

cliente, pois muitas empresas têm adotado a idéia que seus funcionários são seus clientes e 

que as estratégias básicas de marketing podem ser direcionadas a eles. O produto que a 

organização oferece aos funcionários é o trabalho com toda a sorte de benefícios e a qualidade 

de vida no trabalho.  

Robbins (2004
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compet

construir uma cultura responsiva ao cliente se faz necessário contratar pessoas de 

personalidades e atitudes consistentes com orientação ao serviço, ou seja, 

gos

o 

ent  a ênfase será no treinamento. Sobre o conteúdo do treinamento pode 

exis

ções deve dar mais controle aos funcionários. Isto pode ser 

e a redução de regras e regulamentos. Os funcionários conseguem 

sati

ionários é um passo importante na cultura responsiva ao cliente. 

rm s tomar decisões imediatas para satisfazer ao cliente. 

• 

 e do que fazem, 

 uma visão voltada ao cliente e demonstrar através de seu comportamento 

ência, habilidade e disposição para resolver problemas dos clientes à medida que 

surgem. 

• Seleção 

Para 

contato, com 

tem de servir pessoas, gostem de pessoas, compreendam as necessidades das pessoas.     

• Treinamento 

 Se a organização já tem o seu quadro funcional deve tentar torná-lo mais focado n

cli e, neste caso,

tir uma variação segundo as necessidades da empresa, mas deve manter o foco na 

melhoria do conhecimento do produto ou serviço, em ser um ouvinte mais ativo, em ter 

paciência e demonstrar emoções. Em se tratando de funcionários novos, recém chegados na 

empresa devem ser socializados nos objetivos e valores da organização. Observa-se que com 

o passar do tempo alguns funcionários que focalizam o cliente pode perder o rumo, mas neste 

caso seria necessário treinamento regular de atualização em que os valores de foco no cliente 

são reafirmados e reforçados. 

• Organização 

 A estrutura das organiza

alcançado mediant

sfazer melhor o cliente quando tem algum controle sobre o encontro de serviços. Assim a 

administração deve permitir que os funcionários ajustem seu comportamento às necessidades 

e pedidos de seus clientes. As frases que os clientes não gostam de ouvir são: “Lamento. Não 

posso resolver o problema.”, “O senhor deve falar com fulano” ou “Isso vai de encontro com 

a política da empresa.”.  

• Empoderamento 

 Empoderar os func

Pe ite aos funcionário

Liderança 

 Os líderes transmitem a cultura da organização por meio do que dizem

devem transmitir
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que

cionários precisam ser avaliados com base em certas medidas de 

mo mportam ou atuam em critérios como: Empenho, comprometimento com o 

nização deseja que os melhores talentos permaneçam na organização, 

r e promovê-los, proporcionar um reconhecimento contínuo aos 

rá abordada a metodologia que visa esclarecer como se deu a 

 estão comprometidos com os clientes, desta forma influenciariam as pessoas que 

trabalham na organização.  

• Avaliação 

 O desempenho dos fun

co  eles se co

trabalho em equipe, amizade e habilidade de solucionar os problemas dos clientes. As 

avaliações feitas com o foco nas habilidades e competências que valorizam a cultura 

responsiva ao cliente. 

• Recompensas 

 Se em uma orga

deverá recompensa

funcionários que demonstrarem esforços extraordinários para satisfazer os clientes. O 

reconhecimento é uma das necessidades humanas que eleva o moral da equipe de trabalho, 

gerando um clima de satisfação. 

 O presente capítulo abordou o referencial teórico utilizado para elucidar o objeto de 

estudo. No capítulo que segue, se

pesquisa, seu ambiente, coleta e análise dos resultados encontrados. 
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3  METODOLOGIA  
 

Este capítulo é dedicado à apresentação da metodologia. Delineamento da pesquisa, 

instrumentos de coleta de dados, definição do ambiente de pesquisa, limitações e dificuldades. 

 
3.1  Delineamento da pesquisa 

A presente pesquisa é um estudo de caso que, segundo Gil (1996), é um estudo 

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos que permite seu amplo e detalhado 

conhecimento. O estudo de caso, segundo Laville e Dione (1999) pode ser feito com uma 

pessoa, um grupo, uma comunidade, um meio, uma mudança política ou um conflito.  

A escolha deste tipo de delineamento da pesquisa deu-se devido às diversas 

possibilidades de avaliar as dimensões dos problemas, neste caso, os fatores críticos do 

sucesso: ganhadores de pedidos e qualificadores do curso de Administração do CESMAC. 

Para tal, utilizou-se a pesquisa de campo, que segundo Lakatos (1991, p.186) “é utilizada com 

o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual 

se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar, ou ainda, descobrir 

novos fenômenos ou relações entre eles”. 

A autora descreve três fases da pesquisa de campo: em primeiro lugar, a pesquisa 

bibliográfica sobre o problema em questão. Este servirá para saber em que estado se encontra 

o problema, que trabalhos já foram realizados a respeito e quais são as opiniões reinantes 

sobre o assunto. Com relação ao presente trabalho, foram realizadas pesquisas bibliográficas 

sobre a situação das IES privadas no tocante ao mercado dos cursos de Administração no 

Brasil, e principalmente, em Alagoas, Maceió onde se encontra o objeto da pesquisa. Foram 

analisadas pesquisas anteriores em nível nacional e documentos da própria instituição que 

serviram de apoio ao trabalho atual. 

Lakatos (1991) descreve que em segundo lugar, de acordo com a natureza da pesquisa, 

se deve determinar as técnicas que serão empregadas na coleta de dados e a determinação da 

amostra que deverá ser representativa e suficiente para apoiar a pesquisa. 
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Em ultimo lugar, antes que se realize a coleta de dados, é preciso estabelecer técnicas 

que serão utilizadas em sua análise posterior. 

 

3.2 Instrumentos de coleta de dados 

Como instrumentos de coleta de dados, foram utilizados a pesquisa bibliográfica, o 

questionário (conforme anexo), a pesquisa documental e a observação que são descritos a 

seguir: 

3.2.1  Pesquisa bibliográfica 

A pesquisa bibliográfica inclui pesquisa da bibliografia tornada pública como jornais, 

boletins, revistas, livros, monografias, meios de comunicação orais: rádios, gravações em fitas 

magnéticas ou audiovisuais, filmes e televisão (LAKATOS, 1991). Na pesquisa foram 

utilizados livros, revistas internas da instituição, sites, intranet, portal universitário, no qual 

constam programas institucionais e informações sobre a estrutura organizacional. 

3.2.2  Pesquisa documental 

Lakatos (1991) afirma que a pesquisa documental é restrita a documentos, sejam 

escritos ou não, e se constituem fonte primária.  

Neste trabalho foram utilizados nesta pesquisa, documentos internos da secretaria, por 

exemplo: relação dos alunos transferidos; da coordenação: projeto político pedagógico; da 

direção do FCSA que indicam dados sobre o número de inscritos no vestibular, dentre outros 

documentos. 

 

3.2.3  Questionários   

Foram utilizados questionários de perguntas abertas e perguntas fechadas. Richardson 

(1999) define questionário aberto como perguntas ou afirmações que levam o entrevistado a 

responder com frases ou orações. Já no questionário com perguntas fechadas, as perguntas ou 

afirmações apresentam categorias ou alternativas fixas e preestabelecidas. Questionários que 

combinam perguntas abertas e fechadas geralmente o pesquisador, visando não fechar 

totalmente a pergunta, se utiliza desta alternativa. 
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Em relação aos questionários, na pesquisa foram utilizados seis modelos de 

questionário: da direção atual e as lideranças; dos alunos que entraram recentemente no 

CESMAC; dos alunos transferidos do CESMAC para outra IES; dos alunos transferidos de 

outra IES para o CESMAC; dirigido ao entorno do CESMAC (vizinhança, empresas e projeto 

social); das empresas que contrataram alunos do CESMAC. A razão para se utilizar seis 

modelos foi buscar a percepção dos diversos grupos a respeito da estratégia organizacional, 

além de que, a organização se relaciona com estes grupos que interferem direta ou 

indiretamente no sucesso de sua estratégia corporativa.  

O número total de questionários aplicados foi 48. Três questionários foram 

cancelados, um por ter sido respondido erroneamente e outros dois por excederem o número 

previsto e um dos questionários não foi devolvido pelo respondente. 

Os questionários são descritos a seguir. 

a) Questionário para direção atual e lideranças  

Foram utilizados cinco questionários aplicados, no próprio local de trabalho, aos 

principais líderes da organização: diretor do Centro Acadêmico, vice-presidente da FEJAL, 

coordenadores de Administração e supervisor docente. O número de questões abertas teve 

predomínio em relação às fechadas. Em relação ao tipo de amostra utilizada na coleta de 

dados, foi amostra intencional ou seleção racional, que segundo Richardson (1999) são 

amostras que são escolhidas intencionalmente de acordo com certas características 

preestabelecidas no plano e nas hipóteses formuladas pelo pesquisador.  

- Objetivos do questionário – estes questionários tiveram como objetivo identificar as 

estratégias organizacionais, os benefícios destas estratégias para os clientes, a missão, visão, 

ambiente competitivo e verificar se as principais lideranças da organização compartilham dos 

mesmos objetivos estratégicos. 

b) Questionário para os alunos que ingressaram recentemente no curso de 

Administração do CESMAC. 

O questionário foi aplicado aos alunos que cursam o primeiro período do curso. Foram 

aplicados 24 questionários de um total de 100 alunos que fazem parte do turno vespertino e 

noturno. Neste questionário foram utilizadas amostras probabilísticas aleatórias ou ao acaso. 

Richardson (1999) comenta que para a amostra ser aleatória, os elementos da população têm 
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que ter uma probabilidade igual ou parecida. No caso destas amostras, foram retiradas de cada 

turno 12 alunos, uma vez que cada turno conta com cerca de 50 alunos.  

Visando fazer uma distribuição eqüitativa, o questionário foi aplicado aos alunos em 

sala de aula na seguinte posição: no meio (centro da sala), nas laterais e nos cantos, de forma 

que todos os locais da sala fossem alcançados. 

- Objetivos do questionário – a primeira parte do questionário visava identificar as variáveis 

demográficas como idade, sexo, renda e local de residência. Em seguida buscava colher dados 

sobre os critérios ganhadores de pedido, qualificadores e os critérios menos importantes na 

percepção de tais alunos. 

c) Questionário dos alunos transferidos do CESMAC para outra IES. 

 Estes questionários foram aplicados com os alunos transferidos do CESMAC para 

outras faculdades. A amostra foi retirada da relação dos alunos transferidos obtida na 

secretaria do curso. De posse desta relação, procurou-se manter contato telefônico com alguns 

deles, os que atendiam ao telefone e se prontificavam foram aceitos. Da lista, constavam oito 

alunos, destes foram entrevistados cinco. Inicialmente intentava-se entrevistar o aluno em sua 

residência, mas surgiu a idéia de aplicá-los via telefone, e foi verificado êxito no pré-teste. 

Sendo assim, os questionários foram aplicados por telefone. 

 A razão pela qual se entrevistou tais alunos foi devida ao fato de eles possuírem duas 

ou mais experiência de serviços: no CESMAC e na faculdade onde se encontravam na época 

da pesquisa. 

- Objetivos do questionário – o questionário teve por objetivo avaliar e comparar dos vários 

itens da estrutura de serviços da faculdade concorrente com o CESMAC, ou seja, tem-se 

assim um conhecimento do mercado de IES. Entre outros, um dos objetivos foi conhecer o 

porquê estes alunos deixaram a Instituição. Os quesitos medidos foram: estrutura física, 

biblioteca, professores, coordenadores, secretaria entre outros itens. 

d) Questionário dos alunos transferidos de outras IES para o CESMAC 

 Foram aplicados cinco questionários. O local da aplicação foi a sala de aula, o aluno 

após ser identificado através de outros alunos. 

- Objetivos do questionário – o objetivo se assemelha aos objetivos do questionário anterior, 

avaliar e comparar os serviços oferecidos no CESMAC com o que o mercado tem oferecido. 
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Embora tenha sido o mesmo questionário, foi aplicado a um público diferente: alunos que 

vieram de outra instituição.  

 e) Questionário dirigido ao entorno do CESMAC (vizinhança, empresas, projeto 

social). 

 Os questionários foram dirigidos ao entorno do CESMAC. Sua aplicação ocorreu em 

empresas, comunidade, vendedor ambulante e projeto social desenvolvido pelo CESMAC. 

Foram aplicados cinco questionários que ficaram assim distribuídos: duas empresas; um 

ambulante, um morador da comunidade e um gestor do projeto social. Neste tipo de amostra, 

buscou-se abordar os diversos stakeholders. No caso do ambulante entrevistado ele também 

respondeu como morador da comunidade. Em relação a aplicação do questionário, foram 

aplicados nos locais onde se encontravam os entrevistados. 

- Objetivos do questionário - verificar a imagem da instituição para este grupo que se 

relacionava com a mesma. E como se encontrava o relacionamento entre a instituição e seu 

entorno. Buscou-se identificar a influencia direta ou indireta destes grupos junto à clientela, 

bem como, identificar a qualidade do relacionamento entre estes grupos e a instituição. 

 f) Questionário para empresas que contrataram alunos do CESMAC 

 Os questionários foram aplicados em quatro empresas que contrataram alunos do 

CESMAC. Sua aplicação ocorreu na própria empresa onde se encontravam os respondentes. 

Em relação ao tipo da amostra, esta foi intencional, visto que, as empresas selecionadas foram 

empresas de médio e grande porte que tinham um número razoável de funcionários que 

tinham estudado no CESMAC. 

- Objetivos do questionário – identificar quais os cargos assumidos pelos alunos formados em 

Administração pelo CESMAC e também avaliar a atuação destes profissionais na percepção 

da empresa, bem como colher sugestões destas empresas na formação profissional oferecida 

pelo CESMAC. Visto que, ter empresas interessadas ou que referenciem o profissional 

formado pela Instituição é importante para aumentar a competitividade do CESMAC. 

3.2.4 Observação participante 

 A observação participante ocorre quando o pesquisador está envolvido com a 

comunidade ou grupo. Ele se incorpora ao grupo e confunde-se com ele (Lakatos, 1991). Por 

estar envolvido com o grupo o pesquisador pode vir a ser influenciado por ele, tendo simpatia 
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ou antipatia pelo grupo. Este sentimento pode influenciar sua percepção, influenciando assim, 

o resultado da pesquisa.  

Lakatos define duas formas de observação participante: 

• Artificial – o observador integra-se ao grupo com finalidade de obter informações; 

• Natural – o observador pertence à mesma comunidade ou grupo que investiga. 

Esta última forma é a que se encaixa na realidade da presente pesquisa, visto que, o 

pesquisador, há cerca de cinco anos, é um professor da instituição pesquisada. Este fato traz 

algumas vantagens para a execução da pesquisa em relação ao acesso aos documentos da 

organização, aos setores e às pessoas e, por estar incluído na instituição o pesquisador tem 

conhecimento de parte da realidade através das relações pessoais formais e informais e da 

vivência do dia-a-dia. Os dados resultantes da observação serão apresentados no resultados.  

Ciente do risco de enviesar a pesquisa, o pesquisador procurou ser isento, confirmando 

ou não suas impressões comparando-as aos dados obtidos através de outros instrumentos. 

 

3.3  Definição do ambiente da pesquisa 

Foi escolhida a área de serviços educacionais, um estudo de caso sobre fatores críticos 

do sucesso: ganhadores de pedido e qualificadores no curso de Administração de empresas do 

CESMAC. O trabalho foi direcionado ao curso de Administração, visto que, este centro 

constitui o curso com maior número de alunos do FCSA (Faculdade de Ciências Sociais 

Aplicadas) e que sofre grande concorrência no mercado, devido ao número de faculdades que 

ofertam este curso de graduação. Outro fator relevante é o fato de o pesquisador estar inserido 

na condição de docente do referido curso, o que o faz vivenciar o cotidiano da faculdade. Em 

relação à restrição da pesquisa ao curso de Administração, esta se deve pelo fato da limitação 

de tempo para se realizar a pesquisa.  

3.4  Aplicação do pré-teste 

Segundo Lakatos (1991, p. 203) “depois de redigido, o questionário precisa ser testado 

antes de sua utilização definitiva, aplicando-se alguns exemplares a uma pequena população 

escolhida”.  

Em relação aos questionários desta pesquisa, após o pré-teste observou-se a 

necessidade de se modificar alguns fatores, como por exemplo: no questionário dirigido ao 
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entorno, percebeu-se ambigüidade nas perguntas o que deixou o respondente confuso. 

Alterações foram feitas até que se percebeu que os questionários estavam claros e atendiam 

aos objetivos a que se propunham.  

 

3.5  Limitações e dificuldades da pesquisa 

Como limitações do presente estudo pode-se citar o fato de se tratar de um estudo de 

caso no qual os resultados encontrados não podem ser generalizados. Outra limitação foi no 

tocante ao tempo para a realização da pesquisa que não pode ser superior a dois anos, tempo 

insuficiente para se adentrar profundamente no objeto de pesquisa. Uma limitação que não 

pode deixar de ser mencionada é o grau de envolvimento do pesquisador com o objeto, pois se 

trata de um docente da instituição. 

Como dificuldades encontradas podem se citar que, apesar da boa vontade da 

liderança em participar da pesquisa, foi necessário encontrar um momento adequado no qual 

houvesse disponibilidade de tempo para responder ao questionário. 

Tendo sido apresentada a metodologia da pesquisa serão apresentados, no próximo 

capítulo, os dados colhidos, sua análise e a discussão acerca dos resultados encontrados.



Capítulo 4                                                                                                A presentação e Discussão dos Resultados            

                                  

 

49 

 

 

4   APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os dados que foram colhidos através dos diversos 

instrumentos e logo após a apresentação de cada dado, será feita uma breve discussão tendo 

em vista atingir o objetivo do trabalho que é identificar os fatores competitivos: ganhadores 

de pedido, qualificadores e os menos importantes no tocante ao curso de Administração do 

CESMAC.  

Os dados que se seguem foram coletados a partir dos questionários aplicados junto aos 

alunos ingressantes no curso de Administração. 

 

4.1 Análise dos resultados dos questionários dos alunos ingressantes no 
curso de Administração.  

Nestes tópicos serão apresentados os dados que caracterizam os aluno ingressantes no 

curso de Administração do CESMAC. 

4.1.1 Dados demográficos 

• Idade - A tabela abaixo mostra a idade dos ingressantes no curso de Administração 

Tabela 4.1 – Análise comparativa da faixa etária dos ingressantes no curso de Administração 

Faixa etária Percentual (%) Nº de respondentes 

De 18 a 24 anos 54 12 

De 25 a 27 anos 23 5 

De 35 a 44 anos 23 5 

Total 100 22 

                                                                                            Fonte: O autor (2007) 

De acordo com a tabela, a faixa etária de 18 a 24 (negrito) é a que tem maior 

percentual de estudantes ingressantes (54%). Braga (2005) comenta em sua pesquisa que 
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haverá uma redução do crescimento da população brasileira no número de jovens nesta faixa 

etária nos próximos anos. Mas, por outro lado, o IBGE demonstra que, de 27 milhões de 

jovens de 18 a 24 anos, apenas 4 milhões estão inseridos no sistema educacional superior.  

Este total soma apenas 14% do número de jovens, o Governo Federal pretende investir 

recursos para duplicar este número até 2010. Nas faculdades particulares sobram vagas, em 

uma média nacional de 40% . A instituição pode pensar em alguma solução no sentido de 

adequar este mercado às vagas ociosas.  

• Renda  

Segue abaixo a tabela com a renda dos alunos pesquisados: 

Tabela 4.2 – Faixa de renda dos ingressantes no curso de Administração 

 

 

 

 

                                                                                                         

Fonte: O autor (2007) 

Renda (em R$) Percentual (%) Nº de respondentes 

De 380,00 a 1.140,00 33 8 

De 1.500,00 a 3.000,00 25 6 

De 3.000,00 a 7.000,00 25 6 

Mais de 7.000,00 17 4 

Total 100 24 

Em relação à renda familiar mensal dos estudantes ingressantes, a faixa que se 

destacou mais foi a de R$ 380,00 (equivalente ao salário mínimo vigente) a R$ 1.140,00. 

Especialistas de modelos de negócios voltados para baixa renda, como Stuart L. Hart e C.K. 

Prahalad segundo a revista Exame (2007), que, daqui para frente só serão bem sucedidas no 

mercado de baixa renda, as companhias que realmente descobrirem quais são as necessidades 

específicas desses consumidores para então, desenvolver produtos e serviços que apresentem 

soluções. No Brasil, Braga (2007) declara que através de estudos de mercado de sua 

consultoria Hoper, a expansão do ensino superior, antes restrita às classes A e B, na década de 

90 chegou à classe C. Houve uma demanda reprimida na classe A e B, a partir de 2000, essa 

demanda foi atendida e as projeções indicam que, a partir de agora, o crescimento do ensino 

superior acontecerá apenas nas classes C e D.  
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Para tanto, as instituições de ensino superior terão de encontrar uma maneira de 

oferecer cursos com a mensalidade mais barata sem a perda da qualidade, se esta for, 

realmente, a estratégia adotada pela empresa. 

Ainda segundo Braga, o brasileiro costuma gastar 25% de sua renda com o pagamento 

de mensalidades escolares. 

Existe um amplo mercado a ser explorado, mas existem adaptações a serem feitas na 

prestação dos serviços, a começar pelo nível de escolaridade desta nova clientela que vai 

requerer das faculdades um determinado esforço para o nivelamento, pois, muitas vezes esses 

alunos vêm de escolas públicas ou de escolas particulares com baixo nível educacional. 

• Sexo dos respondentes 

Segue tabela com o sexo dos alunos ingressantes que foram entrevistados. 
Tabela 4.3 – Quadro comparativo quanto ao gênero dos ingressantes do curso de Administração 

 

 

  

Sexo Percentual (%) Nº de respondentes 

Masculino 52 12 

Feminino 48 11 

Total 100 23 

                                                                                                          Fonte: O autor (2007)  

 Em relação ao sexo, a pesquisa revelou na seguinte forma: 52% masculina, e feminino, 

48%. Embora, seja importante destacar que, nos últimos 15 anos as mulheres tem sido a 

maioria dos que têm concluído os cursos de graduação na modalidade presencial. Segundo 

levantamento feito pelo MEC, entre 1991 a 2005 houve uma crescente participação das 

mulheres no ensino superior. Em 1991, elas representaram 59,9% dos alunos que concluíram 

a graduação. No curso de administração o número de mulheres, no Brasil, equivale a 50%.  

 A participação da mulher tem crescido substancialmente durante estes anos. Atualmente, 

elas ocupam em número cada vez maior as profissões científicas que eram ocupadas 

predominantemente pelos homens. Segundo pesquisa realizada pelo MEC, o número de 

professoras na educação superior no Brasil, era de 129.140, ou seja, 44% do total de 

professores. Verifica-se que as mulheres estão cada vez mais atuantes no mercado de trabalho. 

Peters comenta: 

Picamos o mercado em micro segmentos e tratamos as mulheres como 
um nicho, entre muitos. Ao mesmo tempo, nossas organizações ainda 
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são predominantemente masculinas na composição de sua alta gerência 
e conselhos diretores, em sua cultura corporativa, e em sua abordagem a 
projetos de produtos de marketing. Mas temos que despertar e sentir o 
cheiro da verdade: as mulheres são as principais compradoras de... 
quase tudo o que existe. Temos, portanto, que lutar para conseguir o 
realinhamento total da empresa em torno desta “maravilhante”, 
“burguesante”, surpreendente e inexplorado mercado. (PETERS, 2004, 
p.164) 

   

 É possível que as instituições de ensino estejam omissas quanto às necessidades 

femininas. Se houver projeções para os serviços educacionais com base nas necessidades 

deste crescente público, ampliar-se-ão as possibilidades de conquista do público feminino nas 

organizações. A exemplo das empresas de outros setores como automobilístico, emissoras de 

TV e outras empresas que estão percebendo o poder do mercado feminino. 

• Local de residência 

A tabela abaixo se refere à localidade de residência dos respondentes: 

Tabela 4.4 – Localidade onde residem os estudantes ingressantes no curso de Administração 

 Localidade Percentual (%) Nº de respondentes 
 
 Maceió – Cidade alta 

(Santa Amélia, Tabuleiro, Bairro 
Duro e Serraria) 

 
60 

 
12  

 
 Maceió – Cidade baixa 

(Ponta Verde e Jatiúca) 
 

15 
 

3  
 Outros Municípios 

(União dos Palmares, Jequiá da 
Praia, Boca da Mata, Matriz de 
Camaragibe e Campo Alegre) 

 
 

25 

 
 

5 

Total 100 20 

 
 
 

 

                                                                                                                      Fonte: O autor (2007) 

 Em relação à cidade ou bairro no qual os ingressantes moram, verificou-se que 60% moram em 

Maceió na chamada cidade alta. Isto se constitui um dado importante, levando-se em consideração que 

a instituição pretende construir um campo universitário nas imediações do Tabuleiro, ou seja, na 

cidade alta onde existe um alto índice populacional com forte tendência ao crescimento da 

população. É na cidade alta que está localizada grande parte da população da classe C, D e E, 

e até alguns dos bairros de classe A e B, como Gruta de Lourdes e Jardim Petrópolis. Outros 

bairros citados na pesquisa, se referem a cidade baixa com 15% e ainda outros municípios 
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alagoanos que, em sua maioria, terão fácil acesso ao novo campos da instituição pela via 

expressa. 

 A seguir serão apresentados e discutidos os resultados do questionário que se referem 

aos critérios ganhadores de pedido, qualificadores e os menos importantes da pesquisa 

realizada com os ingressantes no curso de Administração. 

 

4.1.2 Critérios ganhadores de pedidos.  

 Os critérios ganhadores de pedido são os responsáveis diretos pelo sucesso da 

organização. O investimento nestes critérios aumenta o desempenho da empresa, aumentando 

a probabilidade do número de clientes interessados no serviço ou produto. A tabela a seguir 

mostra os critérios ganhadores de pedido, os qualificadores e os menos importantes definidos 

a partir dos dados coletados junto aos clientes ingressantes no curso de Administração e 

seguindo o modelo proposto por Slack (2002). 
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Tabela 4.5- Critérios ganhadores de pedido do curso de Administração do CESMAC 

     Fonte: O autor (2007) 

 Segundo os dados colhidos, os itens que tiveram o maior percentual de respostas foram 

considerados os ganhadores de pedido. Ser uma faculdade reconhecida pelo mercado (74%) 

demonstra ser importante, talvez devido às exigências do mercado de trabalho ou ascensão 

profissional. Em relação à imagem desenvolvida pela instituição que tem conquistado 

confiabilidade diante de seus alunos e sociedade. Em relação a credibilidade nos cursos 

quanto ao término do ano letivo sem atrasos, isto se refere aos atrasos nas faculdades públicas 

devido a incidência de greves durante o período letivo. Outro fator é a validade dos diplomas 

emitidos pelo CESMAC, uma vez que, no mercado existem faculdades que estiveram em 

processo de validação com o MEC, portanto, não existia uma certeza, por parte dos alunos, 

que o curso seria validado, podendo comprometer assim, sua formação. Pode-se citar, entre 

outros motivos, a estrutura organizacional da instituição que, com as experiências vividas foi 

se solidificando e por fim, pode-se citar a estrutura física ou arquitetônica que se torna 
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evidente aos olhos dos clientes. A instituição também conta com campanhas publicitárias e 

programas de televisão (informativo educacional) desenvolvidos nas diversas emissoras de 

TV. Tudo isto tem beneficiado a imagem da organização junto à comunidade alagoana.  

 Outro item escolhido como ganhador de pedido com 74% foi: ter professores atenciosos 

que saibam resolver conflitos. Este critério se refere à variável de serviço, para se obter 

resultado neste item, faz-se necessário investir em treinamento do docente e recrutamento de 

pessoas que tenham o perfil de prestador de serviço, não basta ter habilidade técnica, 

científica e conhecimento, mas associadas a estas, a habilidade interpessoal, inteligência 

emocional e capacidade de administrar conflitos. Estas habilidades podem ser treinadas e 

desenvolvidas.  

 O segundo item mais escolhido foi ter os melhores profissionais de ensino com 70%. O 

que significa que a empresa precisa reter os melhores talentos na organização. Para tanto a 

empresa precisa premiar, reconhecer, incentivar, criar políticas de valorização de pessoal para 

reter os melhores profissionais. Zeithaml (2003) comenta que, quando os melhores 

profissionais de serviço estão para sair da organização pode ser prejudicial para a satisfação 

do cliente e para a qualidade no serviço.   

 Em terceiro e quarto lugar, professores com mestrado e doutorado (com 63%) e 

bibliotecas e laboratórios bem equipados (com 61%). Em relação à qualificação dos docentes, 

faz-se necessário que a organização desenvolva políticas de capacitação desses profissionais 

que estão na instituição. No tocante aos professores entrantes, deve-se recrutar já com a 

qualificação. Neste quesito, o CESMAC demonstra algumas iniciativas ao realizar parcerias 

com faculdades federais para consecução de mestrado em educação na própria instituição 

(CESMAC). 

 Já em relação à biblioteca e aos laboratórios equipados, nestes últimos anos, a 

instituição tem investido no sentido de melhorar o acervo e também os equipamentos nos 

diversos laboratórios. Segue imagem de um dos laboratórios e da biblioteca central. 
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     Figura 4.6- Fotografia do laboratório de informática                                                    

      Fonte: Fejal Design (2007) 
 

 
Figura 4.7- Fotografia da biblioteca central do CESMAC 

Fonte: Fejal Design (2007) 
 

 Os últimos itens ganhadores de pedidos foram: ter profissionais de apoio e secretaria 

que demonstrem satisfação em servir (43%) e ter o preço inferior ao da concorrência (43%). 
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O primeiro item descrito diz respeito a qualidade no atendimento, não é fácil para o aluno 

manter-se em qualquer instituição onde é mal recebido nos serviços prestados.  

 A instituição além de dever prestar um bom serviço, deve receber o aluno com prazer e 

satisfação, saber resolver conflitos e outros itens relevantes. Para tanto, é necessário um 

programa de treinamento em serviços, recrutar as pessoas que tenham aptidões para trabalhar 

em serviços, como ser prestativo, saber ouvir, ter empatia, ser responsivo, entre outros. Segue 

a foto de um dos funcionários reconhecidos pelos alunos por sua presteza, prontidão e boa 

vontade em servir. Tal funcionário, José Antônio Lúcio Lins, conhecido por Zé,  trabalha no 

apoio fornecendo material didático e já recebeu diversas placas de reconhecimento dos alunos 

da instituição. 

      
Figura 4.8- Fotografia do funcionário de apoio José Antônio L. Lins                                                  

Fonte: O Autor (2007) 
 

 Em relação a ter um preço inferior ao da concorrência, é interessante que este item foi o 

ultimo a ser escolhido, que juntamente com item anterior estão na posição intermediária entre 

ganhadores de pedido e qualificadores. O que demonstra que talvez o cliente não tenha dado 

tanta prioridade, uma das razões pode ser o preço das mensalidades na instituição que 



Capítulo 4                                                                                                A presentação e Discussão dos Resultados            

                                  

 

58 

 

acompanha ao do mercado, na realidade, o preço é um fator importante, mas quando satisfeita 

esta necessidade o cliente passa a evidenciar outros critérios. 

 

4.1.3. Critérios qualificadores 

 Segundo Hill (apud Slack, 2002) os qualificadores mesmo não sendo determinantes para 

o sucesso da empresa, são importantes para mantê-la no mercado. A empresa deve atingir o 

nível mínimo de desempenho que vai qualificá-la a competir no mercado. Qualquer melhora 

acima do nível qualificador, não acrescentará benefício competitivo. 

 Segue abaixo a tabela com os critérios considerados como qualificadores. 

 
Tabela  4.6 - Foto da biblioteca central do CESMAC 

                                                                                                      Fonte: O autor (2007) 

 De acordo com os dados colhidos, os primeiros itens qualificadores foram: possuir uma 

boa estrutura física, atrativa e confortável (44%) e estar próximo de casa ou do trabalho 

(44%). Em relação a estrutura física ou arquitetônica do CESMAC, nos últimos anos, a 

instituição contou com uma boa estrutura física, ampla e moderna que demonstra estar 
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atendendo as expectativas desse critério. E, nos próximos anos, a instituição pretende investir 

seus recursos na construção de um novo campus universitário.  

 Em relação a proximidade da faculdade para casa ou trabalho, o curso de administração 

está localizado em uma área quase central que atende a clientela que mora tanto na cidade alta 

como baixa, e sua localização é de fácil acesso para os estudantes de outros municípios.  

 O segundo item se refere a possuir salas de aulas confortáveis (40%) e realizar 

propagandas bem feitas (40%). Sobre o conforto nas salas de aula, o CESMAC demonstra 

estar atendendo às expectativas dos alunos, uma vez que, as salas de aula contam com 

cadeiras acolchoadas, ar condicionado, boa iluminação e acústica, conforme se pode observar 

na imagem abaixo. As salas podem contar com equipamento multimídia, desde que, o 

professor solicite. 

 
Figura 4.9- Fotografia da sala de aula do FCSA 

Fonte: O Autor (2007) 
  

Em relação a realizar propagandas bem feitas, este item provavelmente não vem a trazer 

benefícios diretos aos alunos, embora possa aumentar a visibilidade da marca e facilite a 

consolidação da imagem da instituição, transferindo estes benefícios para os alunos. 

 Os últimos itens com 28 e 30% dizem respeito ao fato de ter um portal universitário e 

realização de pesquisa e extensão, respectivamente. Estes itens, embora não tenham sido 

percebidos como muito importantes para o cliente, influenciando pouco na competitividade, é 
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possível que nos próximos anos possam ter maior destaque tendo em vista o crescimento da 

educação a distância e a exigência do MEC em relação à pesquisa e extensão nas faculdades. 

4.1.4  Critérios menos importantes. 

 De acordo com os respondentes da pesquisa, não foi possível identificar um percentual 

significativo nos itens apresentados como critérios menos importantes, fazendo com que tais 

critérios não fossem apresentados. 

 Nestes tópicos foi abordada a maior parte da apresentação e análise dos resultados dos 

questionários dos alunos ingressantes no curso de administração do CESMAC, no entanto, 

ainda restam algumas observações que serão apresentadas em um momento posterior. 

 Neste próximo item, serão objeto de análise os questionários dirigidos à liderança da 

Instituição e da faculdade pesquisada. Tais questionário versam sobre os seguintes temas: 

estratégia organizacional, análise de SWOT, estratégia genérica, diferencial competitivo, 

ambiente competitivo, novas competências, avaliação de desempenho, retenção de talentos, 

desenvolvimento de pessoas, atratividade da instituição e coesão da liderança. 

 

4.2  Análise dos resultados do questionário da liderança 

4.2.1 Estratégia organizacional 

 No tocante à estratégia organizacional, de acordo com as respostas obtidas pela 

liderança, apenas os líderes institucionais têm claro quais as principais estratégias, planos e 

metas da organização, que são:  

• Projeto universidade; 

• Construção de um campus; 

• Constituição de cursos de mestrado e 

• Consolidação da organização como centro de excelência no ensino e pesquisa.  

 Com relação aos líderes de nível intermediário, foi observado certo desconhecimento 

das principais estratégias da organização, uma vez que suas respostas foram: não sei e está 

sendo elaborado pela direção. 

 Prahalad (1998) recomenda que as empresas precisam ter intenção estratégica, ou seja, 

ter uma aspiração amplamente compartilhada, ter metas claras e ter uma obsessão em vencer. 
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A comunicação da estratégia para toda a organização é algo importante. Isto pode ser feito 

através de instrumentos de mídia interna como intranet, jornais, informativos, murais e ser 

amplamente discutido em reuniões. O sucesso da estratégia depende do envolvimento das 

pessoas na mesma.  

 Com relação aos benefícios da estratégia para os clientes, as respostas foram as 

seguintes: 

• Ensino de qualidade e pesquisa 

• Espaço adequado para o exercício das atividades acadêmicas e maior conforto. 

A estratégia para ser bem sucedida ter que gerar valor ou benefícios para o cliente. Para 

tanto, faz se necessário saber as expectativas do cliente, pois assim, fica mais fácil para a 

empresa investir seus recursos em direção a satisfação do cliente. Segundo Zeithaml, 

Conhecer as solicitações dos clientes, suas prioridades, e níveis de 
expectativas pode ser eficaz e eficiente. Ao ancorar os padrões de serviço nos 
clientes, poupa-se dinheiro graças a identificação daquilo que é valorizado por 
eles, eliminando assim, as atividades e as características que o cliente não 
percebe ou não está disposto a pagar. Pela mensuração precisa das 
expectativas, a empresa geralmente descobre que fornece serviços em 
demasia em relação a muitas necessidades dos clientes. (2003: 210)  

Tentar adivinhar como agradar o cliente pode sair muito caro para a empresa, 

desperdiçando recursos, energia, tempo e a perda do foco. É importante salientar que, na 

definição dos critérios ganhadores de pedido, os critérios eleitos pelos clientes foram os 

seguintes: ensino de qualidade e professores com mestrado e doutorado, que de certa forma, 

estão alinhados com os benefícios da estratégia apontados pela liderança. 

4.2.2  Análise de SWOT 

Com relação à análise de SWOT no curso de Administração do CESMAC, segue o 

quadro comparativo, como resultado das respostas da liderança. 
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PONTOS A SEREM 
MELHORADOS 

PONTOS FORTES AMEAÇAS OPORTUNIDADES 

• Falta de 
autonomia do 
FCSA 

• Baixo nível 
educacional dos 
alunos 
ingressantes 

• Baixa 
qualificação do 
docente 

• Ausência de um 
programa de 
qualificação do 
professor 

• Baixo nível 
salarial em 
relação ao 
mercado 

• Baixo 
desempenho dos 
alunos na 
avaliação do 
ENADE 

• Professores em 
qualificação 

• Infra-estrutura do 
portal 

• Marca forte no 
mercado 

• Vontade firme da 
atual 
administração 

• Tradição e 
qualidade do 
corpo docente 

• Grade curricular 
atualizada 

• Instituição, 
fundação sem fins 
lucrativos 

• Boa política de 
divulgação 

• Construção do 
novo campus 
Bibliotecas e 
auditórios bem 
equipados 

• Demografia – 
número de 
jovens 
diminuindo 

• Acréscimo do 
número de 
concorrentes 

• Curso mais 
concorrido do 
país 

 

• Melhorar a 
qualidade do curso 
de administração 

• Desenvolvimento 
de pós-graduação 
strito senso, EaD e 
pesquisa 

 

 
Figura 4.10- Análise de SWOT do CESMAC, na percepção da liderança 

Fonte: O autor (2007) 
 

• Pontos a serem melhorados 

Com relação aos pontos a serem melhorados, a falta de autonomia do FCSA pode causar 

problemas em relação a demora na resolução de conflitos com os clientes e também porque, 

nem sempre, problemas surgidos em outras unidades podem dificultar sua apreensão e 

resolução devido a distância e ao tempo, que muitas vezes, se extingue. Portanto, as 

organizações estão investindo na descentralização para, dentre outros, facilitar o processo 

decisório e dar maior agilidade aos serviços, a fim de gerar maior satisfação junto ao cliente. 

Robbins (2004) comenta que para se implantar uma cultura responsiva ao cliente se faz 

necessário o empoderamento dos funcionários. Para tal empoderamento, segundo o autor, a 

organização precisa investir em treinamento visando prepará-los para tal autonomia. 

Outra questão relevante levantada foi o baixo nível dos alunos ingressantes no curso de 

Administração. Atualmente, segundo informações do site Universia, algumas faculdades 
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paulistas estão implantando estratégias para minimizar este problema, como por exemplo: a 

faculdade Radial desenvolveu um programa de capacitação do docente, onde o professor é 

ensinado a lidar com as características destes alunos, os professores ajudam aos alunos 

construir autonomia, pois geralmente, estes alunos não sabem pesquisar na biblioteca, não têm 

intimidade com os livros e não dispõem de computador em casa. Outra estratégia da radial é 

desenvolver oficinas com conteúdos acadêmicos para promover nivelamento em áreas como 

português e matemática. A faculdade Uninove oferece cursos que podem ser feitos à noite, 

aos sábados ou a distância em um pacote de 30horas que trabalha conteúdos essenciais para a 

inclusão do aluno no curso.  

Vale ressaltar que nos próximos anos haverá maior inclusão de alunos das classes C, D 

e E, e de pessoas com necessidades especiais. Faz-se necessário uma readaptação dos serviços 

educacionais visando atender esta nova demanda. 

Em relação qualificação dos docentes, este é um ponto crucial que também foi 

levantado nos critérios ganhadores de pedido: ter os melhores profissionais de ensino e 

professores com mestrado e doutorado. 

O baixo desempenho dos alunos na avaliação do ENADE foi citado como um ponto a 

ser melhorado, o mercado alagoano pode não estar valorizando as faculdades que se 

destacaram neste conceito, mas a médio e longo prazo, possivelmente, este conceito terá mais 

relevância para a escolha do curso pelo aluno. Os alunos do CESMAC, em 2007, tiveram 

baixo desempenho na referida avaliação.  O conceito obtido foi 1. Este resultado pode causar 

danos à imagem do CESMAC, uma vez que se trata de um indicador nacional amplamente 

difundido, de qualidade no ensino.  

Outro aspecto abordado na pesquisa diz respeito ao baixo nível salarial dos 

professores em relação ao mercado. Isto chama a atenção para outro problema: o alto índice 

de rotatividade de professores bem avaliados do FCSA (conforme dado obtido pela liderança). 

Dentre os problemas que podem ocorrer ocasionados por este fator, pode-se citar: o 

investimento e adaptação do profissional na empresa e os vínculos que são criados com a 

clientela, que a partir do afastamento do professor cria uma lacuna, uma quebra na relação 

professor x aluno. Ocorrem também as perdas de profissionais de alto nível que optam por 

empresas que lhe tragam maiores benefícios. As empresas devem criar políticas que atraiam e 

retenham os melhores talentos. 
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• Pontos fortes 

Os pontos fortes citados foram: professores em qualificação e tradição na qualidade do 

corpo docente. Estes aspectos da qualificação são de grande importância para o CESMAC, 

através destes pode se gerar serviços com qualidade. Em relação a tal tradição, o crédito a que 

esta tradição se refere é a prática destes profissionais em relação ao mercado por terem 

adquirido experiência profissional prática no mercado. Embora, atualmente, tais professores 

precisem investir em novas competências requeridas pelo mercado e nos parâmetros 

estabelecidos pelo MEC.  

Em relação à vontade firme da atual direção, percebe-se alguns investimentos na 

instituição no que tange à capacitação e em consultoria externa com o objetivo de otimizar os 

recursos e melhorar o desempenho. 

No tocante à marca forte e boa política de divulgação, uma marca forte se constitui uma 

grande vantagem para a empresa e a divulgação desta solidifica-se na mente do consumidor, 

embora a prestação de serviço de qualidade seja a responsável pela sustentabilidade desta 

marca. A marca por si só, não subsiste sem a comprovação da superioridade. Para tanto, se faz 

necessário novas jornadas de sucesso para sustentar tal imagem.  

Com relação à infra-estrutura considerada pelo portal universitário, biblioteca e 

auditórios bem equipados estes são uma boa fonte de apoio aos serviços educacionais 

prestados na instituição. 

Com relação à construção de um novo campus, do ponto de vista estratégico pode ser 

interessante para o CESMAC tendo em vista que o bairro de escolha desta construção conta 

com um dos maiores índices populacionais do estado. Outro aspecto importante diz respeito a 

evidência física que pode causar uma impressão forte na mente do consumidor, embora, a 

instituição não pode deixar de priorizar os serviços em detrimento da construção deste 

campus, uma vez que esta é uma atividade que irá demandar esforços financeiros, de tempo e 

envolvimento.  

Prahalad e Hamel (1995) afirmam que existe uma distinção entre a marca, os ativos e 

estrutura (que são heranças do passado) e as competências necessárias para lucrar com o 

futuro, uma vez que as competências são as responsáveis pela competitividade da 

organização.  
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Sicsú e Dias comentam que “o processo de modernização só faz sentido se for 

acompanhado de um processo ainda mais importante, o de capacitação.” (2005, p.46). Devido 

a este fato, a empresa deve priorizar o investimento nas competências que melhoram a 

competitividade da empresa. 

• Ameaças 

No tocante às ameaças estas foram desenvolvidas no início deste capítulo ao se tratar da 

demografia dos respondentes. 

• Oportunidades 

As oportunidades descritas foram: melhor qualificação do curso de Administração, 

desenvolvimento de pós-graduação stricto senso, educação a distância e pesquisa. Quanto à 

implantação de cursos stricto senso este se mostra relacionado aos objetivos eleitos pelos 

clientes como um dos mais importantes. Outras alternativas que vão ao encontro das novas 

tendências são: a implantação da educação a distância e a pesquisa que se mostram 

promissoras nos próximos anos. 

 

4.2.3 Concorrentes 

Os resultados obtidos ainda nos questionários da liderança no tocante à concorrência 

do CESMAC, as respostas foram: Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Sociedade de 

Ensino Universitário do Nordeste (SEUNE), Universidade Tiradentes (UniT), Faculdade de 

Alagoas (FAL) e Faculdade Alagoana de Administração (FAA). 

Visando agregar mais informações a este item, as respostas dos questionários dos 

alunos foi aqui incluída no tocante a este tema. 

Aos alunos ingressantes no curso de Administração, foi solicitado responderem em 

qual faculdade estudariam caso não fossem alunos do CESMAC, as respostas seguem na 

tabela a seguir: 
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Tabela 4.7- Tabela dos concorrentes do CESMAC,  
na percepção dos alunos ingressantes 

 Concorrentes selecionados pelos alunos ingressantes 

Instituição Nº de alunos Porcentagem  
UFAL 12 35%  
FAL 12 35% 

 
UniT 4 12% 

 FAA 2 6% 
 UNCISAL 1 3% 
 SEUNE 1 3% 

 FAT 1 3% 

ESAMC 1 3%  

                                                                          Fonte: O autor (2007) 

 

A universidade federal, dentre as citadas é a que obteve melhor conceito na avaliação 

do ENADE,  goza de grande reconhecimento no mercado e na sociedade, tem maior número 

de professores doutores e mestres e conta com a gratuidade, embora tenha o acesso restrito 

dado ao elevado número de concorrência no vestibular. Nos últimos anos, o número de vagas 

aumentou significativamente através da inclusão do turno noturno e do ensino a distância, este 

último ofertou ao mercado 500 vagas para o curso de Administração no ano de 2006, no 

entanto, não se sabe ao certo se esta iniciativa irá se perpetuar em se tratando do referido 

curso. No entanto, o acréscimo do número de vagas é inevitável dado a adesão da UFAL ao 

REUNI, proposta do Governo Federal que visa, entre outros, a ampliação da instituição, 

interiorização e ampliação do número de vagas. 

Outra faculdade destacada pelos alunos foi a FAL (Faculdade de Alagoas) que 

apresentou conceito 2 no ENADE. A faculdade possui uma boa estrutura física e 

administrativa das faculdades particulares foi a que apresentou maior índice de aceitação com 

35%.  

A FITS  (Faculdade Integrada Tiradentes) pertencente ao grupo UniT obteve um 

percentual de 12% que não seria um percentual significativo comparado às anteriores, se não 

fosse pelo fato de que esta é uma faculdade recém chegada ao mercado alagoano. Instalada 

provisoriamente no Shopping Center Iguatemi se mostrando habilidosa em marketing e com 

uma estratégia agressiva de comunicação, conquistando um espaço na mente do consumidor. 



Capítulo 4                                                                                                A presentação e Discussão dos Resultados            

                                  

 

67 

 

A faculdade demonstra uma experiência considerável no mercado sergipano, no qual conta 

com cerca de 20.000 alunos divididos em seus campus. Seu conceito no ENADE é 2, 

considerado baixo, mas sua habilidade administrativa junto à capacidade financeira ficou 

evidenciada. A faculdade está finalizando a construção do campus universitário em Maceió. 

Conta com uma estrutura ampla e moderna que demonstra ser compatível com a do 

CESMAC. A empresa parece ter determinação em conquistar o mercado alagoano. 

Quanto à ESAMC, esta faculdade, dentre as particulares, foi a que apresentou o 

melhor conceito no ENADE / 2007, conceito 3. É possível que nos próximos anos, se a 

referida faculdade mantiver ou aumentar o conceito esta venha a obter maior reconhecimento 

por parte do mercado. 

 

4.2.4  Estratégia Genérica 

Com relação ao tipo de estratégia genérica adotada pela organização, 60% dos líderes 

afirmou que está era híbrida, ou seja, de diferenciação e de custo. Os demais (40%) afirmaram 

que a estratégia seguida pela organização é a de diferenciação. Porter (1996) afirma que 

quando uma organização não define sua atuação ficando em meio-termo, ela fica em uma 

situação desfavorável, podendo faltar-lhe mercado sendo “forçada” a baixar o preço e a 

concorrer com empresas de baixo custo. 

A estratégia de diferenciação pode ser uma opção para o CESMAC, para tanto, a 

instituição necessitaria aumentar seu desempenho nos serviços prestados, investir na 

qualidade do ensino para aumentar a retenção do conhecimento do aluno e melhorar seu 

conceito no ENADE, investir no marketing de relacionamento para melhorar a interação entre 

aluno e faculdade e entre professores e alunos. 

 

4.2.5 Diferencial competitivo 

Foram encontrados os seguintes resultados em se tratando do diferencial competitivo 

da organização: 

•  A marca CESMAC 

• Qualidade com menor mensalidade 

• Portal e professores qualificados 
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• Ser um centro de ensino alagoano conhecedor dos problemas, não ter ambição do 

lucro e aplicar seus próprios recursos na instituição. 

Serra (2003) comenta que o diferencial é constituído a partir de bens ou serviços com 

características superiores ou mais atraentes do ponto de vista do cliente. Tais características 

teriam que gerar um valor maior do que os concorrentes no mercado.  

Na pesquisa, foram relacionados os ganhadores de pedido, e o portal não se destacou 

como diferencial na percepção dos alunos, embora, seja importante para o processo interno da 

organização. Já a marca CESMAC e a qualidade no ensino (ambas citados pelos alunos e 

liderança) parecem estar dentro dos anseios da clientela. A organização poderia trabalhar 

neste sentido.  

Referente a responsabilidade social em se conhecer os problemas da comunidade, este 

diferencial se encaixa na realidade da organização, uma vez que se trata de uma instituição 

sem fins lucrativos, cuja cobrança da sociedade é maior nestas instituições. 

Em relação ao diferencial competitivo do curso de administração, os respondentes afirmaram 

que: 

• Curso mais antigo (marca mais conhecida) 

• Empresa Júnior inscrita no programa Brasil Competitivo 

• Qualidade no ensino 

• Qualidade do professor que exerce a atividade prática no mercado. 

A marca mais reconhecida é um tópico considerado como diferencial e já foi abordado 

anteriormente.  

Em relação à Empresa Júnior esta não parece se constituir em um diferencial 

competitivo uma vez que não foi citado pelos alunos. 

Com relação à qualidade no ensino e à experiência do professor no mercado, esta 

última pode ser considerada um diferencial embora ainda careça de indicadores de 

desempenho associando esta experiência profissional à qualidade no ensino. 

 

4.2.6  Ambiente competitivo 

Em relação às principais mudanças ocorridas no ambiente competitivo, foram 

descritas as seguintes respostas: aumento da concorrência: ingresso de novas IES privadas, 
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inclusão da educação a distância, aparecimento de cursos tecnológicos e expansão das 

faculdades federais. 

É importante que se perceba as mudanças no ambiente para se planejar e aproveitar as 

oportunidades e minimizar as ameaças. EaD pode gerar oportunidade de negócios como 

também pode se constituir uma ameaça no sentido de captar alunos inseridos na graduação 

presencial. Faz-se necessário uma análise mais acurada dos efeitos e conseqüências e de 

outros acontecimentos no ambiente competitivo da organização. 

 

4.2.7  Novas competências 

O CESMAC, de acordo com a liderança, pretende investir nos próximos anos nas 

seguintes competências: 

• Aperfeiçoamento do corpo docente  

• Desenvolvimento de postura pró-ativa e de grupos de trabalho 

• Criação de parcerias junto às empresas através de programas de capacitação 

profissional. 

Para se ter uma melhora no desempenho organizacional faz-se necessário investir em 

novas competências conforme as necessidades da empresa, para que esta possa sobreviver  no 

mercado.  

O aperfeiçoamento do docente no padrão de ensino, no desenvolvimento de uma 

postura pró-ativa e de equipes de trabalho coesas também se tornam fatores importantes 

devido às novas exigências do Governo e do mercado.  

Diante de tantas mudanças ocorridas a empresa necessita dar uma resposta rápida e um 

trabalho desenvolvido com equipes entrosadas e em um padrão de excelência no serviço 

podem se tornar diferenciais e são competências necessárias. 

Outro fator importante citado na pesquisa são as parcerias firmadas para os programas 

de capacitação pois, é importante buscar aprendizado em outras fontes, embora, deva-se 

verificar o potencial interno que a empresa pode contar no desenvolvimento de programas de 

capacitação através dos “talentos da casa”. Desta forma, além de compartilhar o 

conhecimento a empresa estaria desenvolvendo competências internas, dentro da própria 

organização. 
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4.2.8  Avaliação de desempenho  

Em relação à avaliação de desempenho, no tocante a quem avalia, quais os critérios ou 

pontos avaliados foram dadas as seguintes respostas: 

- Avaliação institucional- os alunos avaliam os professores, as instalações e as 

condições gerais de ensino. Os professores avaliam os alunos. A avaliação institucional é 

importante, pois através dos resultados pode-se ajustar, corrigir ou se certificar sobre o 

desempenho nos serviços.  

É interessante que a avaliação alcance toda a organização. Outra questão importante se 

refere aos pontos avaliados, segundo Robbins (2002) aconselha que se avaliem critérios 

como: empenho, comprometimento com o trabalho em equipe, habilidade em solucionar os 

problemas dos clientes.  

Se a empresa está interessada na satisfação do cliente, as avaliações devem ser feitas 

com o foco nas habilidades e competências que valorizem uma cultura responsiva ao cliente.  

Em relação à retenção de talentos, a resposta foi que a organização pretende 

implantar política salarial competitiva, melhorar o valor da hora-aula, valorizar quem tem 

mestrado.  

A política salarial competitiva é muito importante para manter os melhores talentos na 

empresa, além disso, pode-se trabalhar o clima organizacional e a qualidade de vida no 

trabalho, somados a um plano de carreira que seja motivante. 

 

4.2.9  Treinamento e desenvolvimento de pessoal 

Em relação ao treinamento e desenvolvimento de pessoal, as respostas foram as seguintes: 

• “Está sobre a responsabilidade da consultoria Lobo e Associados que deverá 

estabelecer planos para o futuro”; 

• “Em alguns casos tem subsidiado mestrado e doutorado”; 

• “Desconheço programas de desenvolvimento de pessoal”; 

• “Não existe política estabelecida”. 

Sobre este caso, a instituição tem procurado desenvolver algumas ações nos últimos 

dias com treinamentos desenvolvidos pela consultoria acima, aplicados às lideranças. Outra 
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iniciativa recente são as parcerias com a Universidade Federal para a realização de mestrado 

na própria instituição. 

 

4.2.10  Atratividade da instituição para o cliente 

Em relação a quais são as prioridades que tornam a instituição mais atraente para o 

cliente, foram descritas as seguintes afirmações: 

• Nome da instituição, a qualidade no ensino, instalações: bibliotecas e 

laboratórios; 

• Preço da mensalidade, tradição do CESMAC, atuação como fundação. 

Algumas respostas colhidas na pesquisa combinam com os critérios escolhidos pelos 

alunos ingressantes no curso de administração. São estes os critérios: reconhecimento da 

faculdade pelo mercado, qualidade no ensino, laboratórios bem equipados.  

É importante constatar que, de certa forma, a liderança tem conhecimento de 

determinadas necessidades do cliente. 

 

4.2.11  Coesão da liderança 

Em relação a coesão da liderança e foco na mesma visão, as respostas foram as 

seguintes: 40% dos respondentes afirmou que há coesão na liderança, 40% disse que não há, e 

20% afirmou que existem divergências em relação a estratégia adotada para alcançar os 

objetivos na instituição.  

Na atualidade, a diversidade ou conflito de idéias são valorizados em uma organização 

que tem uma cultura flexível e que está inovando constantemente para que este processo, se 

bem administrado, traga grandes benefícios para a empresa.  

Mas, de acordo com Goleman (1998) o conflito de idéias, quando se torna conflito 

pessoal pode trazer sérias conseqüências para a empresa. Esta perde ou deixa de ganhar 

milhões de dólares por causa de conflitos pessoais, no qual muitas vezes, o processo decisório 

é sacrificado por causa de desentendimentos.  

Faz se necessário, trabalhar dentro de um clima organizacional que favoreça a 

produtividade, sendo aberto a novas idéias, refletindo e discutindo, mas que venha a decidir 

de forma coesa. 
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4.2.12  Indicadores de desempenho do CESMAC 

Quanto aos indicadores de desempenho do CESMAC, as respostas apresentadas 

foram: 

• A distância do aluno: comentários dos alunos e número de transferências recebidas de 

outras faculdades. 

• Número da demanda de candidatos para o vestibular 

• Resultado do ENADE 

• Transferência para outras faculdades 

• Avaliação do MEC 

Uma das questões importantes na empresa, diz respeito a como ela executa suas 

estratégias, como está seu desempenho e para isto é necessário alguns instrumentos de 

mensuração ou medição.  

Geralmente as empresas utilizam indicadores financeiros ou outras formas de perceber 

como as coisas andam, como alguns relatos dos entrevistados. Também podem ser utilizados 

os indicadores externos à empresa como a avaliação do ENADE.  

É importante ressaltar que tais indicadores descritos nas respostas, muitas vezes, 

podem estar demonstrando desempenho de medidas estratégicas passadas. Ex. se o aluno 

resolve sair da instituição pode ser por que não esteja satisfeito com ela, por isso é necessário 

criar instrumentos que se antecipem a avaliação para não chegar a um elevado nível de 

insatisfação e, conseqüentemente, a perda do aluno. 

Segundo Serra (2006, p. 116) é necessário estabelecer “unidades de medidas” ou 

indicadores de desempenho que representem da melhor maneira possível a estratégia 

elaborada e os fatores críticos do sucesso atual e futuro da empresa. Os critérios ganhadores 

de pedido podem ser utilizados para nortear a criação de indicadores de desempenho, pois se 

tem uma forte indicação de critérios priorizados pelo cliente.  

A seguir será feita a análise da pesquisa com os alunos transferidos do CESMAC e os 

alunos transferidos para o CESMAC. 
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4.3  Análise dos resultados dos questionários dos alunos transferidos do e 
para o CESMAC 
 
4.3.1  Avaliação do curso de Administração do CESMAC e do mercado  

O quadro abaixo mostra os gráficos comparativos das duas avaliações dos critérios 

relacionados por ordem de importância para o cliente, estes critérios influenciam na 

competitividade da organização. Análise dos principais concorrentes do CESMAC no tocante 

aos fatores críticos na percepção dos alunos.  

É importante ressaltar que esta avaliação foi feita a partir da percepção do cliente em 

relação ao critério ou serviço executado nas instituições. Tais clientes tiveram a oportunidade 

de fazer parte das duas instituições avaliadas (CESMAC e outras instituições), por isto foram 

escolhidos para entrevista, uma vez que obtiveram as duas experiências. 

Buscou-se colher informações tanto de alunos que tenham vindo de outras faculdades 

transferidos para o CESMAC, como de alunos que eram do CESMAC e pediram transferência 

indo para outra faculdade. O termo “outras faculdades”  se refere às principais faculdades que 

concorrem com o CESMAC como UFAL, FAL, ESAMC, SEUNE, UNIFAL, FACIMA e 

FAA, dentre outras que compõem o mercado alagoano. 
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Figura 4.11 Quadro dos fatores competitivos do CESMAC e do mercado 

Fonte: O autor (2007) 
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Deve-se ressaltar que estas avaliações refletem a média dos resultados obtidos através 

dos questionários aplicados. No tocante às características emocionais de alguns entrevistados, 

cerca de 20%, notou-se um sentimento de desdém em relação a instituição. Embora os 

mesmos tenham sido receptivos à pesquisa e se mostrado disponíveis para responder o 

questionário, chegando até mesmo a agradecer a oportunidade de emitir suas opiniões. 

4.3.2  Comparação entre o curso de Administração do CESMAC e do mercado  

Em relação ao reconhecimento do CESMAC no mercado, esperava-se que o aluno 

avaliasse o CESMAC como tendo maior reconhecimento no mercado devido ao seu tempo de 

existência e investimento em propaganda. Utilizando-se o gráfico, percebe-se uma avaliação 

melhor por parte dos alunos de outras faculdades que, na média, tendem para melhor, pode-se 

destacar a grande influencia da Universidade Federal, da ESAMC e da FAL que contribui 

para acentuar mais o resultado para melhor. Vale destacar que estes são os principais 

concorrentes do CESMAC. 

Segue o gráfico que mostra a comparação entre as duas avaliações. 
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Figura 4.12 - Gráfico comparativo entre o CESMAC e o mercado 
Fonte: O Autor (2008) 

Em relação ao relacionamento professor x aluno, resolução de conflitos, atenção do 

professor e conhecimento e didática de ensino, estes critérios foram avaliados pelos alunos do 

CESMAC como iguais aos do mercado com leve tendência a ser inferior. Enquanto que, na 

avaliação feita pelos alunos de outras faculdades, estes afirmaram que as outras faculdades 

estariam melhores do que o CESMAC nos critérios mencionados. Tais critérios merecem 

grande atenção e investimento por parte da instituição dado sua importância para a clientela. 

No tocante aos serviços prestados pela biblioteca e laboratórios e eventos como 

seminários, conferencias e palestras, os alunos do CESMAC avaliaram como sendo iguais, 

com leve tendência a melhor, comparando-se com a avaliação feita pelos alunos de outras 

faculdades se tem uma avaliação mais significativa com maior tendência para melhor. 
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Em relação aos tópicos atendimento e resolução de conflitos pela presidência da 

FEJAL e direção do FCSA, foram avaliados pelos alunos do CESMAC como igual com 

tendência a inferior, enquanto que, na avaliação dos alunos de outras faculdades foi 

considerada igual com grande tendência a melhor. Vale ressaltar que, entre os comentários 

feitos pelos alunos durante a aplicação do questionário, no tocante a esta questão, o aluno 

relatou que, quando a faculdade era de menor porte, facilitava o contato com membros da 

liderança, como relatou um aluno “quando a faculdade é menor todo mundo se conhece”.  

Em se tratando de uma instituição maior como o CESMAC, a utilização da mídia 

interna na empresa pode reforçar a imagem de acolhimento, consideração e afeto da liderança 

para com os clientes. Embora, nos poucos contatos feitos com os clientes devem ser 

marcantes do ponto de vista positivo, para isso a liderança tem que ser treinada para a 

resolução de conflitos, uma vez que a boa relação com o cliente se constitui algo importante. 

É necessário desenvolver habilidades de negociar conflitos de forma inteligente 

emocionalmente e mantendo, sempre, o foco no cliente.  Segundo Robbins (2004) os líderes 

transmitem a cultura da organização por meio do que dizem e do que fazem. Estes devem 

transmitir uma visão voltada ao cliente e demonstrar através de seu comportamento que estão 

comprometidos com o mesmo, desta forma, influenciarão as pessoas que trabalham na 

organização. Ajudando-as a assimilar uma cultura voltada para atender as necessidades da 

clientela. 

Em relação aos tópicos atendimento e resolução de conflitos pela coordenação do 

curso e supervisão, estes foram avaliados pelos alunos do CESMAC como sendo iguais as 

outras faculdades. Em relação a avaliação dos alunos de outras faculdades, estes pontos foram 

avaliados com tendência para melhor. 

Em relação aos seguintes critérios: atendimento pela secretaria e pelo pessoal de 

apoio, ambiente para convivência e realização de pesquisa e extensão. No tocante às 

avaliações dos alunos do CESMAC pode-se destacar o critério ambiente para convivência, 

auditório e conforto nas salas de aulas foram os itens mais bem avaliados, eles estão inclusos 

entre os critérios qualificadores. Em relação às outras avaliações como atendimento pela 

secretaria e pelo pessoal de apoio foram considerados iguais ao mercado, já pesquisa e 

extensão foram avaliados como sendo um pouco melhor do que o mercado. 
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Os últimos três pontos avaliados se referem ao serviço oferecido pelo portal, 

negociação e flexibilidade na resolução de problemas com a faculdade e utilização de 

equipamentos como data-show, tv e computador. Para o aluno do curso de Administração do 

CESMAC, o Portal Universitário apresenta um melhor serviço do que as demais faculdades. 

Para os alunos que são de outras faculdades, o portal das outras faculdades são iguais ao do 

CESMAC. Um ponto relevante que foi bem avaliado foi em relação à negociação e 

flexibilidade na resolução de problemas com a faculdade, é importante adaptar as demandas 

do cliente à empresa aumentando o nível de satisfação do cliente. 

O último critério avaliado foi a utilização de equipamentos: como data-show, tv, 

computador e retro-projetor que tiveram avaliações iguais por parte dos grupos avaliados. 

De um modo geral, comparando-se as avaliações percebeu-se certa desvantagem, 

principalmente, nos critérios ou serviços que influenciam na competitividade do CESMAC. É 

necessário saber como está o clima em relação aos alunos na faculdade, pois o estado 

emocional pode influenciar positiva ou negativamente na percepção de qualidade no serviço. 

Segue outro gráfico comparativo entre o CESMAC e o mercado no tocante a 

localização da instituição, ao valor da mensalidade e exigência em sala de aula. 
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Gráfico comparativo entre o curso de Administração do 
CESMAC e do Mercado.
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Figura 4.13- Gráfico comparativo entre o curso de Administração do CESMAC e o do mercado 

Fonte: O Autor (2008) 

Em relação à proximidade de casa ou trabalho, verificou-se na pesquisa que as outras 

faculdades se encontravam mais longe de casa/ trabalho do que o CESMAC este tópico está 
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entre os primeiros qualificadores, significando assim, como item importante para se manter 

dentro de um bom padrão no mercado. 

Outro item destacado se refere às mensalidades e descontos, tanto o CESMAC como o 

mercado julgaram como igual, com tendência a mais caro, podem significar que, em termos 

de preço e descontos fica difícil do cliente perceber  com facilidade porque as que concorrem 

na mesma faixa de mercado tem preço e descontos quase parecidos. 

Em relação às exigências nas aulas, nas avaliações e participação em sala de aula, as 

outras faculdades foram avaliadas como sendo bem mais exigentes em sala de aula que o 

CESMAC, isto talvez sinalize para um dos motivos que levam os alunos do CESMAC a 

demonstrar um baixo desempenho no conceito ENADE. Um dos alunos fez o comentário que 

quando era do CESMAC não era muito exigido e por isso tinha um baixo desempenho, mas 

quando passou para outra faculdade foi mais cobrado, se envolveu mais com os estudos. 

Estas são as justificativas que, segundo os alunos, levaram-nos a pedirem 

transferência: 

• “Queria aproveitar mais disciplinas”. 

• “Por causa do rigor em determinadas disciplinas, o tratamento dado em sala de 

aula.” 

• “Queria estudar em uma faculdade mais reconhecida no mercado.” 

• “Não-adaptação ao sistema de ensino: o ensino não retrata o mercado de 

trabalho.” 

• “Não fui bem atendida na secretaria, tentei transferência do curso de 

Contabilidade para Administração, a grade da disciplina não se encaixa.” 

O número de transferência segundo a secretaria do FCSA fica em torno de 8 a 10 

anualmente.  

Em relação ao comentário feito pelos alunos que pediram transferência, algumas 

questões poderiam ser trabalhadas como a qualidade no atendimento e relacionamento 

professor aluno, entre outras. As demais questões necessitam de uma análise para se readaptar 

as grades curriculares, no sentido de evitar a perda do aluno. 

Tendo sido realizada a análise dos questionários dirigidos ao entorno, será abordado 

no próximo item os comentários dos resultados dos questionários das empresas que 

contrataram alunos do CESMAC. 



Capítulo 4                                                                                                A presentação e Discussão dos Resultados            

                                  

 

81 

 

A seguir serão comentados os questionários dirigidos ao entorno da instituição. 

Salientando que, na pesquisa, considerou-se entorno a vizinhança mais próxima, as empresas 

e o projeto social. 

 

4.4  Análise dos resultados dos questionários dirigidos ao entorno do 
CESMAC. 

Nos últimos tempos as expectativas públicas têm crescido em relação às 

responsabilidades da empresa. Com respeito ao meio onde atuam, as ações governamentais 

não parecem ser suficientes, diante da desigualdade social. Por outro lado, percebe-se que o 

consumidor está desenvolvendo uma consciência social em relação ao consumo de produtos e 

serviços relacionados a estas causas. Entre outras razões que podem ser citadas, estão os 

vínculos afetivos e éticos que se criam em torno da marca, que acaba por valorizá-la e gerar 

influencia na motivação dos funcionários da organização, e outros aspectos que veremos a 

seguir na análise dos questionários. 

Estes questionários foram aplicados ao entorno do CESMAC, ou seja, a vizinhança, 

empresas e ao projeto social. 

 

4.4.1  Imagem do CESMAC  

O primeiro tópico refere-se à imagem do CESMAC, e as respostas foram as seguintes: 

• “ O CESMAC gera uma fonte de renda para minha família, e dá oportunidades 

para crianças estudarem e cuida da saúde das pessoas.” (Moradora da 

comunidade do Bolão, que fica nos arredores da instituição). Ela fala acerca de 

uma fonte de renda devido a exercer atividade de ambulante nas imediações do 

CESMAC. Em relação aos cuidados com a saúde e educação se refere ao 

projeto social e atendimento que os estudantes da área de saúde presta aos 

moradores da comunidade. 

• “O CESMAC é tudo, ele dá para gente trabalho, negócio, educação, saúde. 

Tudo depende do CESMAC.” (Morador da comunidade e ambulante). 

• “Tenho uma boa imagem.” (Comerciante) 
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• “Antes a imagem do CESMAC não era tão boa, se dizia: pagou, passou. Mas 

nos últimos anos, vem melhorando muito, tem se tornado mais sério e se 

destacando no mercado.” (Comerciante) 

• “O Zé Lima e Padre Teófanes (ex-presidentes da FEJAL) passavam e viam 

pessoas desocupadas na comunidade, aí tiveram a idéia de criar o Projeto 

Crescer, que atende a crianças, jovens e idosos. A comunidade tem uma 

imagem positiva do CESMAC.” (Integrante do Projeto Crescer). 

No tocante à imagem, percebe-se que o CESMAC goza de uma imagem positiva 

diante de seus stakeholders. Foi descrita, inclusive, uma relação de dependência dos diversos 

grupos com a instituição. A presença da faculdade na comunidade é um dos principais 

motivos da movimentação comercial na região, além de gerar empregos para as pessoas das 

imediações, somando às ações sociais realizadas pelo CESMAC, sua presença se torna 

marcante na comunidade. 

 

4.4.2  Relacionamento CESMAC x entorno 

O segundo tópico diz respeito ao relacionamento entre o CESMAC e a instituição e 

seu gestor. As respostas foram as que se seguem: 

• “Tem um bom relacionamento, se o CESMAC adotou o Projeto Crescer é 

porque tem preocupação com a população.” (Ambulante moradora da 

comunidade). 

• “Quando tenho necessidade de avisar alguma coisa aos meus clientes, o 

CESMAC facilita a entrada na faculdade.” (Comerciante, proprietário do 

estacionamento próximo ao CESMAC, se referindo aos avisos que tem que 

passar para seus clientes – alunos da instituição). 

• “Quando precisei da assinatura da vizinhança  exigido pela Prefeitura para 

abertura do negócio, o CESMAC me deu apoio.” (Comerciante, afirmando que 

tem um bom relacionamento com a instituição.) 

• “Na época o CESMAC ajudou a reconstruir nossas casas e outras ajudas” 

(Moradora da comunidade afirmando que tem um bom relacionamento com o 

CESMAC). 



Capítulo 4                                                                                                A presentação e Discussão dos Resultados            

                                  

 

83 

 

• “Tenho uma boa parceria, tenho uma loja há oito anos dentro do CESMAC.” 

(comerciante ao afirmar que tem um bom relacionamento com a instituição). 

De acordo com as declarações dadas na entrevista, percebe-se que o CESMAC, desde 

alguns anos, vem construindo um bom relacionamento com seus stakeholders. As pessoas 

entrevistadas procuraram dar exemplos referentes à construção desta relação. Foi observado 

que, em determinados momentos, os moradores da comunidade relacionados ao projeto 

social, se diziam saudosos de uma relação mais próxima com a instituição. Mesmo assim, se 

diziam agradecidos pelos momentos presentes. 

 

4.4.3  Avaliação do CESMAC na percepção do entorno 

O terceiro tópico foi acerca dos pontos positivos e negativos do CESMAC na 

percepção de seus stakeholders. 

Segue abaixo o quadro que representas as respostas obtidas.       

                           
Figura 4.14- Pontos positivos e negativos do CESMAC, na percepção do entorno 

Fonte: O Autor (2008) 

 

Em relação aos comentários dos entrevistados fica a evidência da importância que os 

diversos grupos dão ao CESMAC, sua ausência pode significar uma queda da qualidade de 

vida da comunidade, não só pelo aspecto econômico, mas também em questão de saúde, 

educação e social. Possivelmente, a saída do CESMAC do bairro em questão pode gerar um 

impacto negativo na vida da comunidade. 

O tópico seguinte se refere a se o stakeholder  já indicou ou não alguém para estudar 

no CESMAC. 
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Em relação às pessoas mais humildes da comunidade, as respostas foram todas 

negativas. Acredita-se que devido a situação em que estes vivem, aparentemente tendo baixa 

escolaridade, talvez não tivessem a quem indicar para estudar na faculdade. Já entre os 

stakeholders com nível social mais elevado, como é o caso dos donos de lojas e 

estabelecimento de portes razoáveis, estes indicaram amigos ou parentes para estudar no 

CESMAC, inclusive estando na 2ª. Geração de parentes formados ou indicados para estudar 

na instituição. O que demonstra, além da vantagem de manter um bom relacionamento com a 

vizinhança, a empresa amplia as possibilidades de conquistar clientela, em relação a 

comunidade mais humilde, mesmo que o CESMAC não seja diretamente beneficiado, ela 

contribui para minimizar os problemas de violência e distúrbios sociais, gozando da imagem 

de uma empresa socialmente responsável. 

4.4.4  Sugestões do entorno para o CESMAC 

No tocante às sugestões para melhoria do relacionamento com a instituição, as 

respostas obtidas foram: 

-“ O CESMAC poderia intervir junto aos órgãos de segurança pública para fazer 

policiamento nas redondezas, tranqüilizaria mais os lojistas, e principalmente, os alunos e pais 

de alunos” (Comerciante) 

- “ O Curso de Administração poderia orientar as empresas da redondeza que 

desejassem orientações para os negócios” (Comerciante) 

- “Estou satisfeita” (Moradora da comunidade). 

- “ Não tenho nenhuma sugestão a dar, porque pobre não tem vez. Aqui na terra a 

gente tem que ouvir e ficar calado.” (Morador da comunidade) 

Na fala dos entrevistados fica clara a preocupação deles em relação à segurança, 

porque tem acontecido alguns assaltos nas imediações. Eles acreditam que o CESMAC, como 

é uma instituição com grande influencia, poderia fazer uma solicitação junto aos órgãos 

responsáveis para melhorar o policiamento. Outra opinião de um respondente foi criar uma 

parceria com o curso de Administração no intuito de receber orientações quanto ao negócio. 

Um entrevistado da comunidade se negou a dar informações, questionado acerca de 

sua insatisfação, ele respondeu que se tratava de uma demissão feita pelo CESMAC que, na 

sua percepção era injusta. 
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4.5  Análise dos resultados obtidos a partir dos questionários com as 
empresas que contrataram alunos do CESMAC 

Em relação aos cargos ocupados pelos profissionais formados em Administração pelo 

CESMAC, segundo as empresas contratantes são as seguintes: gerente geral, caixas, 

escriturário, subgerente, analista de administração de pessoal, auxiliar de serviço social e 

estagiário. 

Julgados pelo superior no tocante a atuação, estes profissionais obtiveram o seguinte 

resultado:  

Dos superiores entrevistados 67%  julgou como boa e 33% julgou como excelente a 

atuação dos egressos de Administração do CESMAC. 

Quanto aos aspectos positivos e negativos desta atuação, estes foram assim descritos: 

 POSITIVOS NEGATIVOS 

• “Eles têm ótimo desempenho 
profissional” 

• “Têm aplicado as teorias estudadas para 
melhorar seu trabalho” 

• “Recebe grande gama de 
conhecimentos” 

• “Preocupam-se em estar atualizados” 

 
• “Não aplica o conhecimento 

com medo de se expor” 

 
Figura 4.15- Pontos positivos e negativos dos alunos do CESMAC, na percepção das empresas contratantes 

Fonte: O Autor (2008) 

As empresas demonstram satisfação com os funcionários formados pelo CESMAC. A 

aplicação dos conhecimentos adquiridos para melhorar a atuação, bem como, a busca de 

atualização ajudam a organização a compor seu capital intelectual, disponibilizando assim o 

conhecimento para a resolução de problemas. 

Quanto ao aspecto negativo citado, o aluno ao receber novos conhecimentos pode se 

deparar com práticas diferentes das estudadas e que já estão arraigadas no seio da 

organização, inibindo-o de expor novas práticas, principalmente se houver pouca flexibilidade 

ou participação deste na tomada de decisões. 

Em relação à recomendação para formação no tocante a adequar os profissionais às 

necessidades das empresas, estas fizeram as seguintes sugestões: 

• Cursos relacionados às práticas do negócio, como: programas de certificação 

(oferecidos pela associação nacional dos bancos); 
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• Treinamentos para adequar às mudanças na legislação; 

• Cursos práticos de negociação e vendas de produtos bancários; 

• Treinamentos de aplicação na bolsa de valores, e 

• Outros treinamentos relacionados ao tipo de negócio que o aluno pretende trabalhar. 

A maioria dos cursos que a empresa sugeriu é de conteúdo específico do tipo de 

negócio. Vale questionar se seria adequado ao CESMAC incluir estas possibilidades em sua 

grade, uma vez que são específicas. 

Em relação às recomendações das empresas para a formação do profissional, estas 

foram as seguintes: 

• Cursos sobre programas de qualidade; 

• Aplicação da teoria; 

• Simulações das teorias estudadas aplicadas na empresa, ex. simulação sobre 

negociação, compra e venda e aplicação de estratégias; 

• Despertar a vocação do aluno durante o curso se administração financeira, se 

marketing, se gestão de pessoas, etc.; 

• Formar de acordo com as necessidades das empresas no mercado; 

• Introdução de conhecimentos sobre gestão de pessoas; 

• Pequenos cursos de práticas diversas, como: vendas, etiqueta, como conduzir reuniões, 

como falar em público, como dar e receber feedback. 

É importante conhecer as expectativas das empresas em relação à formação dos alunos 

no curso de Administração, pois quanto mais o curso se aproxima da necessidade do mercado, 

mais passa a ser aceito. 

Percebeu-se uma preocupação por parte das empresas em buscar na formação mais 

interação entre a teoria e a prática, já que, a prática conecta o aluno ao dia-a-dia. Faz-se 

necessário também um embasamento teórico diante das questões expostas parece haver uma 

necessidade de uma aproximação entre empresa e faculdade, algo que pode beneficiar ambas 

as partes. 

Pionski (1999) em seu artigo revela que algumas universidades internacionais têm por 

prática o oferecimento de cursos fechados (in company), ou abertos, apoio e participação de 

empresa de empresas em eventos acadêmicos, ensaios e análises, consultoria técnica ou 
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gerencial, pesquisa contratada, desenvolvimento tecnológico conjunto e a participação de 

docentes em conselhos empresariais ou de executivos acadêmicos. 

Para se trabalhar esta interação universidade empresa, criar um conjunto de objetivos 

que sejam importantes para ambas as instituições. Que se definam as propostas iniciais, a 

partir do desenvolvimento das relações que vão se aprofundando em conhecimento mutuo, 

gerando demandas baseadas nas atividades e satisfazendo suas necessidades. 

Este capítulo teve como objetivo identificar os fatores críticos do sucesso do ponto de 

vista do cliente e fornecer informações necessárias para a execução de uma estratégia que 

produza valor ao cliente. Para tanto, a pesquisa foi divida em algumas partes, a saber, análise 

dos questionários dos ingressantes no curso de Administração, que identificou os dados 

demográficos que traçou o perfil do cliente para facilitar a análise de mercado; outro objetivo 

foi a definição dos critérios ganhadores de pedido, qualificadores e menos importantes. Estes 

últimos não foram identificados. 

A segunda parte do capítulo foi referente a analise do questionário da liderança que 

teve como objetivo o confronto dos fatores críticos do sucesso com a estratégia organizacional 

atual e suas práticas. 

Posteriormente foram analisados os questionários dos alunos transferidos do e para o 

CESMAC. Este teve como objetivo avaliar os serviços prestados no CESMAC comparando-

os com os do mercado, os resultados foram comentados sob a ótica dos fatores críticos do 

sucesso. 

Foi realizada também a análise dos questionários do entorno do CESMAC 

(vizinhança, empresas e projeto social), cujo objetivo foram: colher informações sobre  a 

imagem da instituição, avaliar o relacionamento entre estes e a instituição, a influência deste 

relacionamento na indicação de novos clientes e, por fim, sugestões para melhoria do 

relacionamento. 

A última parte do capítulo foi relacionada às empresas que contrataram alunos do 

CESMAC, cujo objetivo foi avaliar a atuação destes a partir da percepção do superior e colher 

sugestões sobre a formação profissional baseada nas necessidades do mercado. 

No capítulo seguinte será apresentada a conclusão do trabalho, as propostas, as 

limitações do estudo, bem como, as sugestões de pesquisa futura.
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5 CONCLUSÃO 

            Podem-se perceber quais os critérios ganhadores de pedido e os qualificadores do 

curso de Administração do CESMAC. Os critérios menos importantes não ficaram 

evidentes. 

        Em relação à análise da concorrência, o desempenho do CESMAC quanto os fatores 

competitivos não foi satisfatório, na percepção dos alunos transferidos.  

Percebeu-se, inclusive, pouca afetividade do cliente em relação à instituição, o que pode 

ter influenciado o resultado acima. 

• Propõe-se que a seja desenvolvida na organização uma cultura responsiva ao cliente. 

Pesquisar as expectativas dos alunos, criar ações que valorizem-nos e demonstrem que 

a faculdade está preocupada com seu futuro, e priorizar os critérios ganhadores de 

pedido. 

• Recompensar e reconhecer os esforços extraordinários dos funcionários a fim de 

elevar o moral e aumentar o nível de satisfação na organização e, consequentemente 

no cliente; 

• Implantar inteligência competitiva e o escaneamento ambiental. 

No tocante à estratégia, percebeu-se que não está difundida na organização, o que dificulta 

seu êxito. 

Verificou-se que ela atende parcialmente as necessidades dos clientes, através do 

investimento em capacitação do docente e estrutura física de serviço adequada; 

• Propõe-se que a seja desenvolvida uma estratégia voltada ao serviço elaborada com 

participação ativa dos representantes de toda a organização, bem como, difundi-la 

extensivamente; otimizando os canais de comunicação interna já disponíveis.  

A organização goza de uma boa imagem diante do seu entorno; 

As empresas demonstraram satisfação com o desempenho dos egressos do curso. 

• Propõe-se a criação de parcerias com outras organizações a fim de realizar pesquisas, 

estágios e programas de trainnes visando aumentar a empregabilidade dos alunos, bem 

como, acompanhamento, orientação e na carreira. 
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• Elaborar e implantar projetos de extensão nas empresas do entorno, como cursos, 

palestras e mini-consultorias. 

• Ampliar a capacitação dos docentes, investir em mestrado e doutorado; 

• Desenvolver políticas de retenção de talentos.  

• Implantar avaliação de desempenho no modelo 360º, com base nas categorias de 

serviço; 

• Recrutar e capacitar seus colaboradores com orientação para o serviço, como: 

atendimento com excelência, resolução de conflitos, saber ouvir, ter paciência, 

prontidão, demonstração de emoções positivas e responsividade. 

Estas são as propostas e seguem, no próximo tópico, as sugestões de pesquisa futura. 

 

5.2  Sugestão de pesquisa futura 

Seguem as sugestões para estudos futuros visando uma maior compreensão da instituição 

como um todo. 

• Replicar a pesquisa nos demais cursos do CESMAC e com alunos dos demais 

períodos; 

• Pesquisar os dados demográficos e do mercado na região onde a organização pretende 

construir campus. 

• Investigar o grau de satisfação e envolvimento dos funcionários na organização e, 

• Pesquisar os motivos que levam a alta rotatividade dos professores; 

Apresentada a conclusão deste trabalho, as propostas e as sugestões de pesquisa futura 

só resta encerrá-lo com uma citação de S. João que diz “Quando uma mulher está para dar à 

luz, ela fica triste porque chegou sua hora de sofrer, mas depois que a criança  nasce, a mulher 

fica tão alegre que nem se lembra mais do seu sofrimento” (Evangelho de João 16:21). 

Aprender pode até ser um processo doloroso, mas depois vem a alegria de se conquistar uma 

melhor compreensão do próprio espaço de vida e, diante do que se passou ser capaz de 

agradecer ao ver que todo esforço valeu a pena! 
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Questionário dirigido ao entorno (vizinhança, empresas e projetos sociais) 
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1º) Qual a imagem que você tem do CESMAC? 
 
2º) O CESMAC se relaciona bem com você ou o seu negócio? Como? 
 
3º) Você já indicou ou já falou positivamente ou negativamente do CESMAC? 
 
4º) Já indicou alguém para estudar no CESMAC? 
 
5º) Como funciona este projeto social e qual a atenção dada pelo CESMAC?  
 
6. Você tem sugestões para a melhoria de relacionamento com a Instituição. Quais? 
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Questionário para as empresas que contrataram alunos do CESMAC 
 

1º) Quais os cargos ocupados por profissionais formados em Administração pelo CESMAC? 

 

95 

 

 
2º) Em relação à atuação destes profissionais você julgaria como: 
 
( 0 ) Excelente  ( 1 ) Boa  ( 2 ) Regular  ( 3 )Ruim  ( 4 ) Péssima 
 
3º) Comente sobre os aspectos positivos e negativos da atuação deste profissional na empresa. 
 
 
4º)  O que recomendaria na formação? 
 
5º)  A empresa precisou fazer treinamentos e cursos adicionais para adequar o profissional às 
suas necessidades? Em que áreas? 
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Questionário para os alunos transferidos para o CESMAC 
 
1º) Em comparação à faculdade que freqüentou: 

a) O CESMAC tem uma estrutura física: ambiente para convivência, auditório e conforto 
nas salas de aula. 

( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

b) Em relação aos serviços prestados na biblioteca e laboratórios, o CESMAC é: 
( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

c) Em relação ao relacionamento professor e aluno o CESMAC é: 
( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

d) Em relação ao conhecimento e didática de ensino dos professores em sala de aula o 
CESMAC: 

( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
 ( 5 ) Não sei 
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e) Em relação à negociação e a flexibilidade para resolução de problemas com a 
instituição o CESMAC é: 

( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

f) Em relação ao reconhecimento do mercado do curso de administração o CESMAC é: 
( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

g) Em relação à pesquisa e extensão o CESMAC é: 
( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

h) Em relação a proximidade de casa e/ou do trabalho o CESMAC é: 
( 0 ) Mais perto 
( 1 ) A mesma distância 
( 2 ) Mais longe 
 

i) Em relação ao atendimento da secretaria e do pessoal de apoio o CESMAC é: 
( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

j) Em relação aos professores na resolução de conflitos e atenção dispensada aos alunos 
o CESMAC é: 

( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
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( 5 ) Não sei 
 

k) Em relação às mensalidades e descontos o CESMAC é: 
( 0 ) Mais acessível 
( 1 ) Igual   
( 2 ) Mais caro 
 

l) Em relação à exigência da faculdade nas aulas, nas avaliações e participações em sala 
de aula o CESMAC é: 

( 0 ) Mais exigente 
( 1 ) Igual 
( 2 ) Menos exigente 
 

m) Em relação ao Portal Universitário o serviço é: 
( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

n) Em relação ao trabalho da coordenação na resolução de conflitos e atendimento o 
CESMAC é: 

( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

o) Em relação à supervisão na resolução de conflitos e atendimento o CESMAC é: 
( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

p) Em relação à direção do curso de administração na resolução de conflitos e 
atendimento o CESMAC é: 

( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
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q) Em relação à direção geral no atendimento e resolução de conflitos o CESMAC é: 
( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

r) Em relação à utilização de equipamentos (Data show, TV, computador, reto projetor) 
o CESMAC é: 

( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

s) Em relação aos eventos: seminários, conferências, palestras. O CESMAC é: 
( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
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Questionário para os alunos transferidos do CESMAC 
 

Qual o motivo de sua transferência do CESMAC? 
 
 
1º) Em comparação ao CESMAC: 

a) Esta Faculdade tem uma estrutura física: ambiente para convivência, auditório e 
conforto nas salas de aula. 

( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

b) Em relação aos serviços prestados na biblioteca e laboratórios, esta faculdade é: 
( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

c) Em relação ao relacionamento professor e aluno, esta faculdade é: 
( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

d) Em relação ao conhecimento e didática de ensino dos professores em sala de aula esta 
faculdade é: 

( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
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 ( 5 ) Não sei 
 

e) Em relação à negociação e a flexibilidade para resolução de problemas com a 
instituição esta faculdade é: 

( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

f) Em relação ao reconhecimento do mercado do curso de administração esta faculdade 
é: 

( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

g) Em relação à pesquisa e extensão esta faculdade é: 
( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

h) Em relação a proximidade de casa e/ou do trabalho esta faculdade é: 
( 0 ) Mais perto 
( 1 ) A mesma distância 
( 2 ) Mais longe 
 

i) Em relação ao atendimento da secretaria e do pessoal de apoio esta faculdade é: 
( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

j) Em relação aos professores na resolução de conflitos e atenção dispensada aos alunos 
esta faculdade é: 

( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  



 

 

102 

 

( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 
 
 

k) Em relação às mensalidades e descontos esta faculdade é: 
( 0 ) Mais acessível 
( 1 ) Igual   
( 2 ) Mais caro 
 

l) Em relação à exigência da faculdade nas aulas, nas avaliações e participações em sala 
de aula esta faculdade é: 

( 0 ) Mais exigente 
( 1 ) Igual 
( 2 ) Menos exigente 
 

m) Em relação ao Portal Universitário,  o serviço desta faculdade é: 
( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

n) Em relação ao trabalho da coordenação na resolução de conflitos e atendimento esta 
faculdade é: 

( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

o) Em relação à supervisão na resolução de conflitos e atendimento esta faculdade é: 
( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

p) Em relação à direção do curso de administração na resolução de conflitos e 
atendimento esta faculdade é: 

( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
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( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

q) Em relação à direção geral no atendimento e resolução de conflitos esta faculdade é: 
( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

r) Em relação à utilização de equipamentos (Data show, TV, computador, reto projetor) 
esta faculdade é: 

( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
 

s) Em relação aos eventos: seminários, conferências, palestras. Esta faculdade é: 
( 0 ) Muito melhor 
( 1 ) Melhor 
( 2 ) Igual 
( 3 ) Inferior  
( 4 ) Muito inferior 
( 5 ) Não sei 
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Questionário para Direção Atual e Lideranças 
 

1º) Quais são as principais estratégias, planos ou metas organizacionais do CESMAC?  
 
 
2º) Quais são os benefícios dessa estratégia para os clientes? 
 
 
3º) Cite algumas oportunidades e ameaças para o curso de administração. 
 
4º)  Quais são os principais concorrentes do CESMAC no curso de administração? 
 
 
 
5º) Cite 2 ou mais pontos fortes e 2 pontos fracos a serem melhorados do curso de 
administração ou CESMAC. 
 
 
 
6º) Em relação à estratégia competitiva Genérica você identifica o CESMAC como? 
 
( 0 ) Liderança em custos (Quer ser líder em custo baixo tenta reduzir ao máximo seu custo). 
( 1 )Diferenciação (Compete pela imagem de qualidade percebida). 
( 2 ) Meio termo (uma e outra). 
 
7º) Em relação ao poder de barganha do cliente você considera:  
( 0 ) Pequeno 
( 1 ) Mediano  
( 2 ) Grande 
 
 
8º) Qual a missão e a visão do CESMAC ou do curso de administração? 
 
9º) Qual o diferencial competitivo que o CESMAC pretende destacar dos seus concorrentes? 
 
10º) Qual o diferencial do curso de administração em relação aos concorrentes? 
 
11º) Quais são as principais mudanças que ocorreram no ambiente competitivo? 
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12º) Quais são as novas “competências” (conhecimentos, habilidades e atitudes) que o 
CESMAC pretende investir nos próximos anos? 
 
13º) Quanto à avaliação de desempenho, quem avalia, quem é avaliado e quais são os critérios 
ou pontos avaliadores dos funcionários? 
 
14º) O que o CESMAC faz para atrair os melhores talentos? 
 
15º) O que a empresa faz em relação ao treinamento e desenvolvimento de pessoal? 
 
16º)Em sua opinião quais são as três prioridades que tornam a instituição mais atraente para 
os clientes? 
 
17º) Você considera que as lideranças da organização são coesas e focadas na mesma visão? 
 
18º) Quais são os indicadores de desempenho do CESMAC, ou seja, como se avalia o 
desenvolvimento ou declínio do negócio. 
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Questionário dos alunos do CESMAC 

 
Identificação do respondente 
1º) Qual a sua idade ____anos ? 
2º) Qual  o sexo? M ( 1  ) F ( 0  ). 
3º) Já tem algum curso superior?  
Sim ( 1 ).     Completo (   )     Incompleto (   ) 
Não ( 0 ). 
4º) Quanto a sua família recebe por mês? 

(1) 380,00 a 760,00 Mensais 
(2) 760,00 a 1140,00 Mensais 
(3) 1500,00 a 2000,00 Mensais 
(4) 2000,00 a 2500,00 Mensais 
(5) 2500,00 a 3000,00 Mensais 
(6) 3000,00 a 4500,00 Mensais 
(7) 4500,00 à 7000,00 Mensais 
(8) Mais de 7500,00 Mensais 

 
5º) Qual a cidade e Bairro onde mora? 
 
6º) Quais foram os motivos que levaram a escolher o curso de administração do CESMAC?  

(1) Estar próximo de casa e do trabalho. 
(2) Ser um curso reconhecido pelo mercado e sociedade. 
(3) Em virtude da qualidade no ensino. 
(4) Por causa do preço. 
(5) Por ter ouvido a propaganda. 
(6) Por ter irmãos, amigos e conhecidos que estudam ou estudaram na faculdade. 
(7) Acesso fácil em relação ao vestibular. 
(8) Pouca exigência no decorrer do curso em relação às faculdades federais. 
(9) Data de inscrição do vestibular oportuna. 
(10) Outros motivos. Qual? _____________________________________________ 
 
 
7º) Responda o item colocando (1) mais importante, (2) importante, (3) menos importante. 
(  ) Ser uma faculdade reconhecida pelo mercado. 
(  ) Ter os melhores profissionais de ensino. 
(  ) Professores com mestrado e doutorado. 
(  ) Ter um portal universitário. 
(  ) Bibliotecas e laboratórios bem equipados. 
(  ) Estar próximo de casa ou trabalho. 
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(  ) Salas de aula confortáveis. 
(  ) Prédio com boa estrutura física, atrativas e confortáveis. 
(  ) Preço inferior ao da concorrência. 
(  ) Propaganda bem feita. 
(  ) Realização de pesquisa e extensão. 
(  ) Ter professores atenciosos que saibam resolver conflitos. 
(  ) Ter profissionais de apoio e secretaria que demonstrem satisfação em servir com 
presteza. 

 
8º) Cite duas faculdades que você estudaria se não estivesse no CESMAC. 
1º___________________________  2º _________________________ 
 
9º) A faculdade tem cumprido os acordos e prazos em relação aos serviços prestados na 
instituição? 
Sim (   )   Não (    )  Por que? _______________________________________________ 
 
10º) Quanto à duração do curso. Optaria pelo curso superior tecnológico por motivo de ser em 
menor tempo e com o menor preço? 
Sim (    ) Não (    )  Por que? _________________________________________________  
 
 
11º) Quanto aos horários oferecidos do curso de administração, você está satisfeito?  
Sim (    ) Não (    ) Sugestões: ________________________________________________ 
 
12º) Você estaria disposto a optar por um preço menor, sacrificando a qualidade do curso? 
Sim (    )  Não (    )  
 
13º) Em sua opinião, o que o CESMAC tem no curso de administração que outras faculdades 
não tem? ___________________________________________________________________ 
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