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RESUMO 
 
 
 

Este estudo tem como objetivo analisar as competências dos alunos egressos do 
curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, na percepção dos professores e 
empregadores, sob o enfoque do marketing educacional. Utilizou-se uma 
abordagem quali-quantitativa. Na pesquisa qualitativa, do tipo exploratória, foi 
realizada entrevista semiestruturada com o diretor geral e quatro coordenadores da 
Instituição de Ensino Superior para identificar as ações de marketing. Na segunda 
etapa do estudo, foi realizada a pesquisa quantitativa, tipo descritiva, por meio de 
survey. Elaborou-se o questionário com escala do tipo Lickert, de 7 pontos de 
concordância e foi enviado para 16 professores e 93 empregadores com o objetivo 
de verificar a percepção das competências dos alunos egressos. A etapa 
quantitativa da pesquisa foi obtida a partir de estudos que tratam as 21 variáveis 
constituídas pelos seguintes constructos: conhecimento, habilidades e atitudes do 
modelo de Braga e Britto (2009). Como resultado, foram identificados as ações e o 
plano de marketing adotado pela Instituição de Ensino. As respostas na entrevista 
apresentam semelhança entre si, demonstrando um alinhamento estratégico entre 
os gestores da Instituição de Ensino Superior sobre as ações de marketing. Na 
pesquisa quantitativa, por meio da análise descritiva, o resultado permitiu avaliar as 
competências dos egressos. Na percepção dos professores sobre a competência 
habilidade, os egressos apresentam deficiência em interpretar textos, falta de 
objetividade, baixo raciocínio lógico. Na percepção dos empregadores, as 
deficiências se encontravam em motivação, tomada de decisão, relacionamento 
interpessoal, liderança e organização. Foi utilizada a análise fatorial exploratória e 
confirmatória, além do uso da análise de variância, para as comparações de médias. 
Os resultados para os três constructos, quando levados em consideração os desvios 
padrão pela ANOVA das diferenças entre as médias, essas diferenças foram 
considerados estatisticamente inexistentes. Conclui-se que, empregadores e 
professores do SENAC visualizam da mesma maneira as competências dos 
egressos do curso em Tecnologia em Processos Gerenciais. 
 
 

Palavras-chave: Marketing Educacional, ações de marketing, competência de 
alunos. 
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ABSTRACT 

 

This study analyzes the skills of recent graduates of the course in Business Process 
Management in the perception of teachers and employers, from the perspective of 
educational marketing. It uses a qualitative and quantitative approach. In the 
qualitative research, exploratory, semi-structured interviews were conducted with the 
CEO and four coordinators of a Higher Education Institution, to identify the marketing 
activities carried out. In the second stage of the study, a quantitative, descriptive 
survey was carried out. The survey questionnaire, which was developed using a 
Likert type scale with 7 points of agreement, was sent to 16 teachers and 93 
employers to find out their perceptions of the skills of the recent graduates. The 
quantitative phase of the research was obtained from studies that address the 21 
variables comprised of the following constructs: knowledge, skills and attitudes of the 
Braga and Britto model (2009). As a result, the actions and marketing plan adopted 
by the educational institution were identified. The responses given in the interviews 
were similar, demonstrating a strategic alignment between the managers of the 
higher education institution in relation to the marketing actions. In the quantitative 
research, through descriptive analysis, the results allowed us to assess the 
graduates’ skills. In the teachers' perception of the competence ability, the graduates 
were seen to be deficient in interpreting texts, with a lack of objectivity and poor 
logical reasoning. In the employees’ perceptions, the deficiencies were in the areas 
of motivation, decision-making, interpersonal relationships, leadership and 
organization. Exploratory and confirmatory factor analysis were used, as well as 
analysis of variance for comparison of means. The results for the three constructs, 
when taking into consideration the standard deviations by ANOVA of the differences 
between means, these differences were considered statistically nonexistent. It is 
concluded that employers and teachers of SENAC have similar perceptions in regard 
to the competences of graduates of the course in Business Process Management. 
 
 
Keywords: Educational Marketing, marketing actions, competence of students. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A educação, em sua origem, não foi criada como um negócio para fins de 

ganho financeiro. Porém, para sua existência e perpetuação necessita de uma série 

de recursos. No Brasil, desde 1980, houve espaço para criação de instituições de 

ensino particular dado a demanda existente, havendo hoje um número significativo 

de instituições de ensino superior com fins educativos ou não. (FACÓ, 2005). 

 

As instituições de Ensino Superior (IES) buscam novas tecnologias, 

instalações modernas, projetos pedagógicos para a formação e qualificação dos 

alunos, com o objetivo de uma aprendizagem eficiente e planejada. A qualidade dos 

serviços educacionais leva a um maior envolvimento nas atividades acadêmicas e à 

satisfação dos alunos. Tais fatores determinam o perfil e o desempenho dos 

profissionais que ingressarão no mercado de trabalho. (MILACH, HUPPES, VIEIRA, 

2007). 

 

Esses requisitos ocupacionais, no entanto, não têm evitado que estas 

Instituições encontrem inúmeras dificuldades para adequar os seus objetivos de 

aprendizagem às necessidades do mercado de trabalho. (FISCHER, 2011). As 

habilidades e os conhecimentos transmitidos por estas Instituições de Ensino 

Superior (IES), de alguma maneira, estão articulados com determinados quesitos 

dos postos de trabalho existentes no mercado. 

 

 As mudanças que vêm ocorrendo no cenário educacional, principalmente nas 

últimas décadas, têm estimulado as IES e seus gestores a adotarem um 

planejamento direcionado ao mercado, em consequência da competitividade que o 

setor apresenta e, principalmente, para a sobrevivência das instituições 

educacionais. (WALTER; TONTINI; DOMINGUES; 2005, ABDULLAH, 2006, VIEIRA; 

MILACH; HUPPES, 2008, FORNARI, 2009). Conforme o Censo da Educação 

Superior (INEP, 2010), são mais de 2.252 instituições privadas que atuam no ensino 

superior, no Brasil. 
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 O marketing nessas instituições é uma alternativa ou forma de diferenciação 

frente à concorrência, conhecida como Marketing Educacional. Como um esforço de 

posicionamento, Conforme salienta Gomes (2009), no Brasil, o Marketing 

Educacional vem aumentando seu espaço ainda de maneira restrita, por vezes, não 

contínua, sistemática e formalizada.  

 

Nem todas as IES perceberam que o Marketing Educacional não pode ficar à 

mercê dos desejos de gestores da educação. Ele necessita de um planejamento e 

um plano de ações formais. As evidências demonstram que as IES que fazem 

planejamento, geralmente o fazem apenas em curto prazo (BASTOS FILHO, 2004). 

A avaliação constante da instituição e do ambiente em que está inserida colabora 

para um planejamento de longo prazo e para a formulação de estratégias de 

marketing. 

 

As IES, por meio do Marketing Educacional, necessitam reestruturar e 

revitalizar seus programas frente às necessidades do mercado de trabalho. Elas 

precisam elaborar mecanismos que contemplem a opinião das empresas 

empregadoras para elaborar programas de estudo que não sejam somente 

interessantes, mas também relevantes para a sociedade (ABDOLRAHIM, 2009). 

 

Uma das formas de analisar a qualidade de seus cursos é por meio das 

pesquisas sobre as competências dos egressos. Ao analisar a satisfação dos 

estudantes, as IES podem alinhar sua estrutura organizacional, processos e 

procedimentos às necessidades e às opiniões dos seus ex-alunos (OSCAR; ALI; 

ERDENER, 2005). 

 

Lousada e Martins (2005) relatam que quando as IES não obtêm feedback 

dos seus egressos, na opinião dos empregadores, elas possivelmente não farão as 

mudanças necessárias em seus currículos e processos de ensino-aprendizagem. 

Estas mudanças podem preencher as lacunas que existem entre a formação 

acadêmica do aluno e as reais necessidades de qualificação exigidas pelo mercado 

de trabalho. Perdem a oportunidade de aplicar muitas das informações adquiridas 

sobre os egressos, por exemplo, ações de marketing institucional, como divulgação 

de cursos lato e stricto senso e parcerias com organizações privadas. Froncillo 
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(2008) assegura que o sucesso da IES ocorre quando há inserção e permanência 

dos egressos no mercado de trabalho, além do atendimento de suas aspirações em 

relação ao curso e ao mercado de trabalho.  

 

 Mediante este contexto, o presente estudo é sobre as competências dos 

alunos egressos de um curso superior do SENAC, na percepção dos professores e 

dos empregadores, sob o enfoque do marketing educacional. Este estudo utilizará, 

como unidade de análise, uma instituição de ensino superior do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial da região Oeste do Estado de Santa Catarina.  

 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Os desafios e metas que se colocam para o Brasil a fim de se tornar um país 

com maiores índices de desenvolvimento, têm como ponto de referência a 

necessidade de formar e capacitar pessoas. Os estudos do Plano Nacional de Pós-

Graduação (PNPG) 2011-2020 apontam a falta de profissionais com formação 

técnica em diversos níveis para áreas de atuação, como: energia, gestão pública e 

privada, meio ambiente, defesa, logística e infraestrutura, produção de alimentos, 

recursos hídricos, segurança e educação (BRASIL, 2010). 

 

Conforme Rese (2009), o debate acerca do papel e das características das 

universidades e de como o desenvolvimento destas vêm ocorrendo no Brasil não é 

recente. A educação é uma das políticas públicas mais polêmicas e relevantes na 

pauta atual de desenvolvimento nacional, sendo necessário ampliar a qualificação 

ou requalificação dos envolvidos neste processo, para corresponder à qualidade de 

serviços propostos pelo governo e responder às demandas de mercado, no qual a 

educação profissional está inserida. E, para que seja valorizada como um eixo de 

formação com forte singularidade e identidade, deve ter como exemplo a 

constituição da formação acadêmica.  
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Fischer (2011) destaca em seus estudos, que o foco da educação tecnológica 

e da formação profissional precisa ser ampliado como uma estratégia integradora de 

múltiplas ações formativas em cursos de diferentes níveis, que vão desde o ensino 

básico à pós-graduação, incluindo a proposta do doutorado para formar 

profissionais. Deve-se ter como premissa que a formação profissional, como política 

de Estado deve articular competências demandadas pelo mundo do trabalho e pela 

academia, abrindo espaço para a pesquisa e inovação, tendo em vista que existem 

poucas pesquisas e estudos acadêmicos sobre a adequação da formação dos 

indivíduos às necessidades do mercado do trabalho. 

 

Quando analisado o crescimento e a expansão do setor educacional, 

destaca-se a diversidade de serviços oferecidos e a quantidade de problemas de 

gerenciamento, pressionando os profissionais a estarem em sintonia com o 

ambiente, no seu todo.  No estudo apresentado por Pereira (2009), a maioria dos 

alunos formados por Instituições de Ensino Técnico (IET) se encaminha para as IES, 

outra parte só consegue encontrar emprego em ocupações para as quais não foram 

formados, enquanto que os demais conseguem, de fato, exercer a função de 

técnico, em consonância com a habilitação escolhida. 

 

Hynes e Richardson (2007) apontam que um dos principais temas no 

desenvolvimento das IES são a criação e manutenção de cursos de ensino superior, 

com objetivo de atender os alunos, alinhando os interesses de todos os stakeholders 

envolvidos com educação superior. 

 

Tari (2006), em sua pesquisa, salienta que a pressão dos stakeholders (os 

estudantes, o governo, a comunidade empresarial e a comunidade local) levou as 

IES a fazer um esforço para melhorar sua eficiência e eficácia, buscando satisfazer 

este público que, aliás, está cada vez mais exigente. Os autores Hides, Davies e 

Jackson (2004), afirmam que, em razão de pressões dos stakeholders para uma 

melhoria da qualidade na gama de serviços oferecidos pelas IES, associadas a uma 

pressão crescente pela melhoria da utilização de recursos, as IES estão enfrentando 

o desafio de reestruturar os rumos de ensino para os alunos, administrando as 

atividades pedagógicas de uma forma mais profissional. 
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 Tendo em vista que a educação está passando por profundas mudanças, a 

alta concorrência faz com que sobrem vagas nas instituições educacionais e, 

portanto, faz-se necessário que as IES tenham um diferencial competitivo para 

conquistar e manter novas demandas.  

 

Cardoso (2005) descreve que as Instituições de Ensino têm uma acentuada 

capacidade de inovação e de adaptação à área científica, mas em âmbito estrutural, 

mostram-se, ainda, muito resistentes às mudanças. Com este cenário, as IES, assim 

como qualquer outra organização, devem oferecer serviços de qualidade a fim de 

satisfazer seus usuários. Sion, et al. (2011) orientam a criação de programas de 

empregabilidade dentro da própria instituição. Orientações sobre currículos, 

capacitação para entrevistas de emprego e dinâmicas em grupo são ações simples 

que valorizam o aluno, por serem inusitadas, demonstrando que a instituição não só 

oferece a formação teórica para o ingresso no mercado de trabalho, mas também 

trabalha de forma concreta neste propósito. 

 

 Considerando os estudos de Vergara e Amaral (2010) e Brambilla (2011) 

entende-se também por atribuição do Marketing Educacional acompanhar o 

desempenho dos alunos no mercado de trabalho para validar as competências 

entregues à sociedade em forma de conhecimento e habilidades desenvolvidas. 

 

Em face desta problematização, este estudo busca responder à seguinte 

questão de pesquisa: Quais as competências dos alunos egressos do curso de 

Tecnologia em Processos Gerenciais, na percepção dos professores e 

empregadores, sob o enfoque do marketing educacional? 
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1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Ao partir da premissa que as empresas criam valores para os seus serviços, 

oferecendo diferenciais para atender uma demanda, esta pesquisa tem como 

objetivo geral: Analisar as competências dos alunos egressos do curso de 

Tecnologia em Processos Gerenciais, na percepção dos professores e 

empregadores, sob o enfoque do marketing educacional. 

  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar as ações de marketing dos serviços educacionais desenvolvidos 

pelo SENAC, na percepção de seus gestores; 

b) Descrever a percepção dos professores da IES e dos empregadores sobre as 

competências dos alunos egressos do SENAC; 

c) Comparar a percepção dos professores da IES e dos empregadores sobre as 

competências dos alunos egressos. 
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1.3 JUSTIFICATIVA E CONTRIBUIÇÃO TEÓRICO-EMPÍRICA 

 

 

Esta pesquisa pretende contribuir na área de serviços educacionais, no que 

se refere ao marketing educacional, associado à estratégia de marketing, ao  

analisar a relação entre as ações de marketing e o desempenho dos alunos 

egressos. Almeja-se, portanto, aprofundar a discussão sobre o papel e a importância 

das IES no desempenho dos seus egressos na área profissional. Segundo Vilas 

Boas et. al. (2012), o sistema educacional assume importante relevância, pois, 

impacta diretamente à capacitação dos profissionais atuantes em organizações 

públicas ou privadas, bem como, no comportamento do consumidor de serviços 

educacionais.  

 

O estudo de Brambilla (2011), sobre a co-criação de valor em serviços 

educacionais, destaca o paradoxo na visão do aluno como consumidor do ensino 

superior, salienta a importância dos recursos para as instituições privadas 

promoverem um ensino de qualidade, sem defender a mercantilização deste. Mas o 

aluno, como um mero consumidor, é um ponto inicial que deve ser transcendido e  

esta visão deve ser alterada no próprio locus de co-criação de valor, ou seja, em 

sala de aula.  

 

Isso é discutido não somente como uma questão mercadológica; que trata os 

alunos como clientes, mas também da relação que a satisfação destes pode obter 

com os resultados que terão em aprendizagem e, futuramente, no mercado de 

trabalho. Essas são preocupações constantes no meio acadêmico. (MURITIBA et. 

al., 2012). 

 

A entrega do serviço educacional deve ser atrelada aos interesses dos 

estudantes, mas sem deixar de atender aos interesses da Universidade, dos 

professores e da sociedade. Valor é definido por Prahalad e Ramaswamy (2003) 

como resultado derivado da experiência individual em tempo e espaço específicos, 

por exemplo, em serviços educacionais. 
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As estratégias e ações de marketing preconizam que os clientes devam ter 

suas necessidades e expectativas supridas. Vergara e Amaral (2010) sugere que as 

IES revisem sua missão e seus processos, pois, entende-se o aluno não como 

cliente, mas como um agente influenciador e influenciado no âmbito das tomadas de 

decisões das organizações que trabalham com ensino. As autoras afirmam 

categoricamente que aluno não é cliente, porque fazem parte da construção do 

conhecimento. Em que este indivíduo busca na instituição de ensino superior – IES, 

a realização da tarefa a que esta se propôs: educar. Os verdadeiros clientes são o 

mercado e a sociedade em geral. Esses esperam receber profissionais preparados 

para responder aos desafios de um mundo em transformação constante; indivíduos 

abertos às novas construções. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

Para operacionalização dos objetivos, este trabalho está estruturado em mais 

cinco capítulos, além desta introdução. O capítulo dois apresenta revisão de 

literatura para fundamentar e sustentar a pesquisa. São abordados neste capítulo, 

os conceitos sobre serviços educacionais, marketing educacional, estratégia e ações 

de marketing. O capítulo três diz respeito ao método da pesquisa, e divide-se em 

duas etapas: a primeira pesquisa qualitativa e a segunda, pesquisa quantitativa. 

Este método justifica-se como forma de atender aos objetivos propostos para este 

estudo. Churchill (1995) considera adequada a elaboração de fase exploratória 

anterior à fase descritiva. O capítulo quatro é referente à Instituição de Ensino que 

será o objeto de estudo da pesquisa. O capítulo cinco apresenta  as descrições e 

análise dos resultados a partir dos dados coletados na pesquisa. No último capítulo 

são apresentadas as considerações finais, com as conclusões, limitações da 

pesquisa e as recomendações para trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 Para discorrer sobre a fundamentação teórica, o capítulo foi dividido por 

temas, iniciando-se com serviços educacionais, marketing educacional, estratégias e 

ações de marketing educacional, competência e desempenho de alunos egressos e, 

por fim, as competências gerenciais. 

 

 

2.1 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 

 

 

O serviço é uma ação, um esforço, um desempenho. Resumidamente, os 

serviços são ações, processos e atuações. (ZEITHAML e BITNER, 2003). Os 

serviços são todas as atividades econômicas, nas quais o produto não é uma 

construção ou produto físico, mas consumido no instante de sua produção e 

proporciona valor em seu formato (como conveniência, entretenimento, 

oportunidade, conforto ou saúde) que são objetivamente intangíveis, de seu 

comprador direto. (ZEITHAML e BITNER, 2003).  

 

Lovelock e Wrigth (2006) definem o serviço educacional como um serviço 

intangível, orientado ao pensamento do indivíduo, com entrega permanente, sem 

interrupções, realizado entre a instituição e o aluno e que, mesmo havendo um 

contato direto com o aluno, é mínima a customização, ou seja, não havendo a 

adaptação do serviço ao gosto destes alunos. No entanto, há controvérsias neste 

sentido, em decorrência das mudanças que ocorrem no setor educacional, da 

disputa de mercado, do crescimento e do avanço das instituições de ensino. Os 

usuários da educação são, além de alunos, a sociedade, não havendo a 

possibilidade de se restringir o serviço unicamente à atividade direta de 

aprendizagem do aluno. 

 

Alves (1995) descreve sobre o serviço educacional como uma forma 

concêntrica, constituída de um serviço central (programas e cursos, em geral); 

serviços periféricos (secretaria, reprografia, biblioteca, cantina), e serviço global 
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(acesso às instalações, além do monitoramento do desempenho do aluno e de suas 

condições financeiras para acompanhar os cursos, credibilidade dos cursos, entre 

outros). 

 

Além das avaliações formais a que se submetem as Instituições de Ensino 

Superior (IES), há ainda aquelas feitas, informalmente, pelo corpo discente e pelo 

mercado de trabalho. O mercado de trabalho avalia as IES através de seus alunos 

ou concluintes que se submetem constantemente a seleções para estágios e 

empregos. Em segundo lugar, contudo não menos importante que a anterior, há a 

avaliação feita pelo aluno sobre a qualidade do serviço prestado (CERCHIARO e 

MOTA, 2010). A satisfação é um dos fatores fundamentais para manter os alunos e  

à manutenção de uma imagem positiva da universidade. (GOMEZ, 2012). 

 

A grande dificuldade para mensurar a qualidade de um serviço está na 

subjetividade desse processo. O setor de educação participa desse dilema, pois 

representa uma atividade que processa informações e conhecimento. Distingue-se, 

portanto, de um bem, pois possui componentes intangivelmente mais relevantes que 

os tangíveis (embora estes sejam essenciais para sua prestação). Vergara e Amaral 

(2010) descreve que a qualidade educacional passa com frequência a ser associada 

aos princípios mercadológicos de produtividade e rentabilidade, fazendo emergir a 

lógica da concorrência entre IES. Tal qual uma mercadoria exposta em uma 

prateleira de supermercado, essas instituições precisam revelar seus atributos 

tangíveis (recursos materiais e humanos) e intangíveis (qualidade, imagem, 

legitimidade, experiência, credibilidade), que lhes possibilitem enfrentar os desafios 

de um mercado em ebulição e garanta-lhes vantagens competitivas. 

 

Venturini et al. (2008) descreve a qualidade dos serviços prestados pelas IES 

e a satisfação dos alunos, as quais são de extrema importância para que se 

mantenham no mercado, uma vez que, os atributos dos profissionais que ingressam 

no mercado de trabalho são baseados na formação proporcionada pelo curso. A 

satisfação está diretamente ligada ao atendimento das expectativas dos alunos, 

envolvimento do professor, interação estudante-professor, organização do curso e 

demandas do curso (VENTURUNI et al., 2008). 
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Os autores Sohail e Shaikh (2004) afirmam que os fatores determinantes que 

mais influenciam o nível de qualidade de uma IES são os professores, as evidências 

físicas e a reputação da IES. Agostini et al. (2009) descrevem que a qualidade no 

ensino depende essencialmente da relação existente entre a instituição de ensino e 

os seus intervenientes que formulam diferentes ideias e requisitos sobre o que 

entendem por qualidade no ensino. 

 

Verifica-se que as IES têm o cuidado não exclusivamente com a geração e 

transmissão do conhecimento e a formação acadêmica de alto nível; elas também 

incorporam valores e práticas do mercado (VERGARA E AMARAL, 2010). A 

observação das autoras Vergara e Amaral (2010, p.2) sobre as IES se refere a: 

 

Uma possível ênfase dada ao mercado e a tendência a considerar a 
educação como ‘mercadoria’ ressaltam um processo muito mais 
amplo de transformação do setor educacional, contribuindo para o 
acirramento do nível de competitividade entre as IES brasileiras, 
particularmente as de natureza privada. 

 

 

Interagir com as demandas de um mundo em permanente transformação e de 

um mercado altamente competitivo, oferecendo educação de qualidade, democrática 

e inclusiva, é o papel principal das instituições brasileiras de ensino superior. O êxito 

desse empreendimento, porém, requer uma releitura da evolução das teorias 

pedagógicas que embasam o processo educativo brasileiro e, portanto, o processo 

do qual participam os alunos. (VERGARA E AMARAL, 2010). 

 

Nesta mesma linha de trabalho das autoras, a Service Dominant Logic (SDL), 

ou lógica do serviço, exerce como centralidade uma mudança de objetivo, de bens 

tangíveis aos intangíveis, como habilidades, conhecimento e processos (PAYNE et 

al., 2009). Sendo assim nova perspectiva conceitual de Vargo e Lusch (2004) sobre 

a Lógica Dominante do Serviço (SDL). Uma das contribuições da SDL é a visão de 

que “o consumidor é sempre co-criador de valor”.  

 

Para Payne et al. (2009), o encontro de serviço, ou locus da co-criação, 

representa uma série de interações durante os relacionamentos entre empresa e 

cliente, ou em perspectiva social/contextual, como na relação entre professor e 
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aluno, sendo esta uma nova interpretação do conceito dos serviços educacionais. A 

co-criação de valor é uma prática necessária no ambiente do serviço, em alguns 

casos é uma condição de qualidade, mas em outros, indispensável, como na 

educação. Entender a educação como um encontro de serviço não significa reduzir 

a importância desta atividade, mas sim qualificar suas práticas dentro de parâmetros 

conhecidos e qualidade pré-determinada. 

 

O professor não deve ser centralizador, mas deve guiar o discente à 

construção do conhecimento. Um condutor que proporcione caminhos (COLOSSI, 

CONSENTINO, QUEIROZ, 2001). A ideia motivacional da co-criação no ensino 

superior deve se aproximar da Teoria da Autodeterminação, na qual o estudante, por 

motivação autônoma, é capaz de aprender com a obtenção de resultados mais 

significativos (BORUCHOVITCH, 2008; CHIRKOV, 2009; REEVE, HALUSIC, 2009). 

O fundamento da autodeterminação consiste no “estilo de motivação suportada pela 

autonomia” (REEVE, HALUSIC, 2009). 

 

Sierra (2010) alerta para responsabilidade compartilhada desenvolvida na 

relação de co-criação entre professor e estudante. Deve o professor ingressar em 

classe preparado, orientar as discussões e propor desafios aos estudantes. Aos 

acadêmicos, compete frequentar as aulas, estando preparados, e que participem 

ativamente das discussões almejando a qualidade da execução de tarefas. 

 

 

2.2  MARKETING EDUCACIONAL 

 

 

O Marketing Educacional tem importante papel no desenvolvimento de 

estratégias das IES, pois este está envolvido diretamente com as oscilações de 

ambientes interno e externo. Sendo que uma das atribuições da estratégia de 

marketing é verificar a capacidade e oportunidade de negócio e neutralizar possíveis 

ameaças (Day, 1992). 
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A definição de Marketing Educacional, segundo Carvalho e Berbel (2001) 

referem-se exatamente a atender às expectativas de mercados-alvo, trabalhar o 

composto de marketing, antever a concorrência para manter e conquistar novos 

alunos. Conforme os autores, é preciso reconhecer quem são os consumidores, 

conhecer o mercado para melhor utilizar o marketing e os processos estratégicos de 

segmentação e posicionamento como parte integrante do marketing educacional. 

Seguindo este conceito, pode-se dizer ainda que as instituições de ensino estão 

cada vez mais se assemelhando às empresas de outros segmentos. 

 

Com o objetivo de atender as causas educacionais, o Marketing Educacional, 

é extraído do conceito básico de marketing, como pesquisa de mercado, produto, 

preço e distribuição, sendo imprescindíveis as ações de analisar, planejar, 

programar e controlar a se instituírem como etapas do processo final de satisfação 

dos consumidores. (FACÓ, 2005). 

 

A explicação dos autores Carvalho e Berbel (2001, p.8) sobre marketing 

educacional refere-se: 

 

A aplicação de conceitos e técnicas de marketing, pesquisas, 
sistema de informação, processos estratégicos de segmentação e 
posicionamento e administração do composto de marketing, onde as 
instituições de ensino executam, com o objetivo de manter e 
conquistar alunos através do comprometimento, responsabilidade e 
principalmente, contribuindo para o desenvolvimento social e 
econômico. Anteriormente, a função das instituições de ensino eram 
apenas desempenhar o papel como agentes de informação e de 
preparação de alunos. Atualmente, o significado das instituições de 
ensino vai muito além da interação com a comunidade e seus 
anseios, buscando respostas e ações em objetivos comuns da 
sociedade. 

 

Conforme Martins et. al. (2009), aplica-se o marketing educacional nas IES 

como uma maneira de demonstrar um novo posicionamento dos gestores em 

relação ao cenário competitivo de que essas façam parte. O marketing aplicado às 

instituições de ensino busca atender às expectativas de mercado, tentando entender 

o ambiente em que os futuros alunos estarão inseridos, para que a instituição possa 

se adequar a essa demanda no que tange aos padrões de ensino-aprendizagem, 

bem como, a área técnico/administrativa. (ALMEIDA, 2011). 
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Como algumas instituições confundem marketing com publicidade e, sem um 

plano estratégico, vão para o mercado apenas para colocar alguns anúncios nos 

jornais, no rádio ou na televisão, presumem que estejam fazendo muito marketing. 

Estão, indiscutivelmente, praticando um marketing desordenado que pode 

apresentar muitas falhas em seu resultado. Por isso, é necessário um conhecimento 

básico das atividades de marketing, e de como ele pode ser bem empregado em 

uma instituição visando, desse modo, a um maior índice de assertividade.  

 

A abrangência do marketing na empresa ou instituição de ensino é bastante 

ampla, fazendo-se necessária a compreensão para se obter melhor resultado, bem 

como, conhecimento da educação, seja para gestores de instituição de ensino ou 

para os profissionais de marketing; o conhecimento sobre marketing educacional 

deve ser mútuo para um resultado mais efetivo. 

 

Zeithaml e Bitner (2003) descrevem o uso do marketing educacional, como 

uma proposta de comunicação diferenciada em relação ao mercado, com novos 

conceitos, através da qualidade dos serviços prestados, de forma a influenciar as 

decisões, além de atender às necessidades e desejos almejados. Entretanto, o 

grande desafio das IES, está acima de tudo em superar essas mudanças, priorizar 

suas estratégias, agregar valores em seus serviços, tornando-os perceptíveis no 

mercado. 

 

As Instituições educacionais, durante parte do século XX, guardavam certo 

distanciamento em relação ao meio a que pertenciam, no viés do diálogo com a 

realidade, quanto à preocupação em voltar seu olhar para o público consumidor de 

seus serviços (FACÓ, 2008).  

 

Villas Boas (2008) enfatiza que novas tendências estão surgindo para o 

marketing educacional, sendo que, algumas destas novas propostas se destacam 

em virtude de um mercado extremamente dinâmico. Portanto, o uso das novas 

tecnologias surge como um grande reforço para as áreas de comunicação e 

marketing destas instituições. 
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 Facó (2005) ressalta a obrigação na tomada de posição das instituições de 

ensino em relação às mudanças do ambiente externo, mas, principalmente em 

atender às necessidades dos indivíduos. As instituições de ensino começaram a se 

atualizar por necessidade de sobrevivência no cenário de concorrência desenfreada 

e pelo mercado competitivo, esse universo que era até então estático, 

estabelecendo uma relação mais estreita com seu público. Diante deste quadro, a 

profissionalização e a prática de gestão voltada para resultados são fundamentais 

para a competitividade e sobrevivência.  

 

A utilização do marketing educacional nas IES, como estratégia de 

demonstrar uma nova posição dos gestores em relação ao mercado competitivo, 

possibilitou a adoção de conceitos capazes de definir as principais qualidades de 

seus serviços, pontos de vendas para potenciais consumidores e o potencial de 

influência na decisão de compra, com objetivo de conhecer e atender necessidades, 

desejos e  motivações desses compradores. (ZEITHAML E BITNER, 2003). 

 

Analisando as mudanças nas IES, Rodrigues (2004) evidencia que a partir do 

momento em que a Instituição é vista como uma organização que depende da 

relação com um determinado mercado estará se comprometendo também com a 

aplicação do marketing para alcançar seus objetivos, ou seja, satisfazer de forma 

rápida e eficiente as demandas deste mercado. Da mesma maneira que houve a 

preocupação com a aplicação de marketing, devido à mudança no ambiente externo, 

além do surgimento de conceitos e definições para a área educacional.  Não houve 

um consenso entre os profissionais desta área nas instituições de ensino; o autor 

Keller (1983) defende que o marketing nas IES tem uma má reputação, porque 

muitas vezes é confundido com venda de merchandising e publicidade.  

 

Facó (2005) enfatiza que as Instituições de ensino, viram a necessidade de se 

estabelecer estratégias, para evitar a redução do número de alunos, e o 

conhecimento superficial sobre marketing, ou seja, o marketing precisou deixar de 

ser visto apenas como comercialização, visto que as rejeições pudessem implicar o 

entendimento errôneo e simplista sobre o ensino “vendido”.  

 



28 

Em estudo empírico, Dettmer, Socorro e Kato (2002) identificaram que é a 

falta de comunicação com os alunos, com base na opinião dos discentes 

pesquisados, o ponto crítico no setor educacional. Nesse mesmo estudo, os 

resultados são ampliados destacando a importância que a IES deve destinar aos 

pontos críticos, à problemática da intangibilidade, ou seja, à dificuldade em 

demonstrar os benefícios da educação, como instalações e equipamentos e, 

materiais relacionados à comunicação institucional. 

 

 

2.3 ESTRATÉGIAS E AÇÕES DE MARKETING EDUCACIONAL 

 

 

A área educacional, como outros setores, tem sofrido profundas 

transformações, cenário de grande competitividade, crescimento tecnológico e a 

diminuição da demanda. A estratégia de marketing é um meio de estabelecer e 

manter um sentido de alinhamento, um processo pelo qual a organização é mantida 

em sua trajetória, fazendo ajustes e manutenções à medida que o cenário muda. 

(GRÖNROOS, 1995). Quando uma organização opta por ganhar espaço no 

mercado, ou defender seu território já conquistado, cabe ao profissional de 

Marketing usar corretamente todas as ferramentas disponíveis.  

 

Montenegro, Nóbrega e Souza (2010) descrevem que as estratégias de 

marketing são um processo associado ao planejamento estratégico, integrando 

todos os departamentos da organização. As estratégias de marketing dão 

mobilidade para as IES frente às variações mercadológicas, maximizando 

oportunidades e minimizando ameaças e riscos, desenvolvendo, desse modo, os 

pontos fortes e neutralizando os pontos fracos. 

 

Ferraz (2006) ressalta a estratégia de marketing como parte de uma das 

etapas do processo de administração de marketing. E, segundo o autor, em 

consonância a seus estudos, a confirmação da influência da imagem sobre a 

satisfação, com ênfase na qualidade, apresenta-se como importante requisito a ser 

analisado em planos desse segmento. Além disso, representa um dos pontos que 
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devem ser abordados nos debates sobre programas de marketing e no 

gerenciamento do esforço de marketing nas IES. 

 

A estratégia de Marketing é muito mais do que simplesmente integrar um 

planejamento, sendo, portanto, um estudo constante e avaliado pelos profissionais 

de Marketing e organizações que buscam entrar em um mercado competitivo 

Partindo de uma base sólida, conhecendo primeiramente a própria empresa, seus 

produtos ou serviços ofertados, o mercado, a concorrência e seus consumidores, 

pode-se então entender qual a melhor estratégia a ser usada em determinados 

momentos ou situações (MENSHHEIN, 2009).  

 

Desta maneira, o desenvolvimento estratégico de marketing está em todo 

processo, pois o valor não está somente no objeto da negociação, nas pessoas, ou 

nas atividades envolvidas antes, durante e depois desta efetivação. A estratégia de 

Marketing pode ser definida como um amplo plano de ação, pelo qual uma 

Instituição espera alcançar um, ou mais objetivos, relacionados às suas escolhas de 

negócios e grupos de clientes. 

 

Uma abordagem de processo e não de funções isoladas é fundamental, 

porque as ações, isoladamente, não têm condições de atingir os fins desejados, 

portanto, o marketing deve priorizar o seu enfoque sistêmico. Numa visão 

operacional, desenvolvem-se atividades de pesquisa de mercado e monitoramento 

de produto, preço, promoção e distribuição. Já, numa abordagem processual, passa-

se a desdobrar-se em atividades de negociação, resolução de conflitos, 

gerenciamento de relacionamentos, comunicação interna, administrando interfaces, 

construindo equipes, interpretando informações e realizando julgamentos 

estratégicos. (WEBSTER, 1997). 

 

  Kotler e Murphy (1981) descrevem que as estratégias de marketing definem 

os prazos e o tempo de ações da Instituição em determinados mercados. A 

formulação de estratégia exige a análise do portfólio atual dos programas para 

determinar quais devem ser melhorados, mantidos ou desativados. A estratégia 

resultante inclui decisões sobre os programas atuais e futuros, e sobre mudanças 

necessárias em suas estruturas. Para finalizar, a Instituição analisa seus sistemas 
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de informações, planejamento e controle para assegurar-se de que estão adequados 

a conduzir ou corrigir a estratégia com maior sucesso. 

 

 Rodrigues (2004) sugere para a implantação de estratégia de Marketing em 

uma Instituição de Ensino os seguintes requisitos: a) a definição clara do 

posicionamento de mercado; b) como a instituição se posiciona em relação a seus 

concorrentes, em termos de linha pedagógica, tipo de aula, infraestrutura, processo 

de avaliação, corpo docente, preço, comunicação e serviços agregados; c) o que a 

instituição quer ser em longo prazo. Ainda, conforme o autor, o sucesso na 

estruturação da estratégia na busca de novos alunos depende da capacidade da IES 

em atender às expectativas e entregar o valor percebido pelo seu público-alvo.   

 

Diante da perspectiva da aplicação da gestão estratégica de 
marketing em Instituições de Ensino Superior cabe ressalvar a 
amplitude da utilização desse instrumento como algo voltado para 
melhorar a vida das pessoas, e não apenas para vender serviços 
educacionais, desenvolvidos exclusivamente para atender às 
necessidades de mercados-alvo. (AGOSTINI et al. 2009). 

 

 Neste contexto, o uso das novas tecnologias surge com um grande apoio 

para as áreas de comunicação e marketing. Gomes (2009) descreve que, na missão 

de uma IES pública ou privada, deve haver uma comunicação direta com o seu 

público e com a sociedade. E acrescenta ainda, a busca de parcerias e o 

gerenciamento da sua imagem são fundamentais, para uma atuação mais sólida e 

efetiva, da qual nenhuma organização pode estar privar. As IES, além de suprir as 

demandas e novos públicos, devem estar com suas estratégias de marketing 

fundamentadas também nas mudanças de comportamento e nas tendências do 

mercado. 

 

As Instituições podem adotar três tipos de controle de marketing; o controle 

do plano anual, que consiste no monitoramento do desempenho atual de marketing 

para assegurar que as metas sejam atingidas. As principais ferramentas são: análise 

de desempenho, análise de participação de mercado, análise das despesas e 

análise do comportamento do mercado. O controle de receitas e custos consiste em 

determinar o lucro prejuízo dos programas. O controle estratégico consiste em 

assegurar que objetivos, metas e sistemas de marketing da instituição estejam 
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otimamente adaptados ao ambiente de marketing atual ou previstos. (KOTLER E 

MURPHY, 1981). 

 

Geralmente, o posicionamento de uma IES é definido empiricamente e, 

muitas vezes, leva-se em consideração apenas a criatividade da agência de 

publicidade. Poucas são as instituições que se baseiam em pesquisas e em 

avaliações mais detalhadas. O profissional de marketing não pode basear suas 

ações de posicionamento em experiências passadas. A própria dinâmica do 

mercado leva os consumidores a substituírem seus valores atuais por outros que 

satisfaçam melhor seus desejos. 

 

Para Bronnemann (2002, p.17):  
 

[...] é muito importante estudar as ações de marketing desenvolvidas 
pelas instituições privadas de ensino superior para descobrir se 
estas, efetivamente, se consolidam em termos de percepção do 
público-alvo, ou seja, se aquilo que está sendo desenvolvido pela 
instituição em termos promocionais realmente influencia 
favoravelmente e leva o consumidor potencial a decidir por estudar 
na referida instituição. 

 

Conforme Villas Boas (2008), a utilização das redes sociais para 

relacionamento com consumidores e a criação de uma divulgação espontânea,   

gera credibilidade para o discurso institucional, desta forma o aproveitamento de 

comunidades virtuais, sites de relacionamento e blogs geram uma grande 

repercussão e um significativo impacto para os resultados das instituições. A melhor 

propaganda continua sendo o boca a boca, e em tempos de Internet, as emissões 

de conceitos sobre as instituições se espalham com rapidez e intensidade. 

 

Quando as IES oferecem qualificação que atende à necessidade do aluno, 

distribuem as aulas utilizando métodos que correspondam às expectativas destes  e 

utiliza a política de preços, para que, de fato, os alunos percebam o valor como 

justo, deste modo, as vagas ofertadas nos cursos estarão mais propensas a serem 

preenchidas (IVY, 2008). Um plano eficaz de comunicação exige experiência 

profissional e não pode ser negligenciado. É preciso utilizar-se de programas, 

alunos, ex-alunos, campus e um programa formal de comunicações. As publicações 
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da instituição devem ser revisadas em termos de qualidade e consistência de 

conteúdo e estilo (FARIA E BARUCHI, 2009). 

 

 

2.4 ALUNOS EGRESSOS E COMPETÊNCIAS 

 

 

Para as IES, de maneira geral o ensino é sua principal função, sendo 

necessário um controle maior das ações educacionais direcionadas aos seus alunos 

com a finalidade de mensurar e avaliar o resultado dos esforços empreendidos pelas 

IES sejam elas públicas ou privadas. Dentre estas avaliações, pode-se citar o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), como um dos três 

componentes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

utilizado pelo Ministério da Educação (MEC), o qual tem como propósito o 

desempenho do aluno, durante seu período acadêmico (BRASIL, 2012). 

 

O controle dos resultados das Instituições de Educação Superior (IES) 

compete à área de Administração, especificamente à Avaliação Institucional. O 

Marketing Educacional destas IES, também deve levar em consideração a 

necessidade de controlar e acompanhar o desempenho e os resultados dos alunos 

egressos no mercado de trabalho, como forma de reflexão sobre os avanços e as 

mudanças da educação. 

 

 

2.4.1 Alunos Egressos 

 

 

Ao conceito do termo egresso, contido na legislação da área educacional, 

entende-se como sendo a pessoa que efetivamente concluiu os estudos, recebeu o 

diploma e está apto a ingressar no mercado de trabalho, de acordo com o Ministério 

da Educação (BRASIL, 2012).  

 

No setor educacional, Pena (2000) relata a existência de divergências quanto 

à conceituação de egresso, pois segundo a autora, alguns autores usam o termo 



33 

egresso para referir-se unicamente aos alunos formados; outros abrangem a 

denominação a todos os indivíduos que saíram do sistema escolar por diferentes 

vias, sejam eles ex-alunos: diplomados, por desistência, por transferência ou 

eméritos.  

 

Neste contexto, Lousada e Martins (2005, p. 74) afirmam que “se uma das 

finalidades das IES é inserir na sociedade alunos egressos aptos para o exercício 

profissional, deve ter ela retorno quanto à qualidade desses profissionais que vem 

formando, principalmente no que diz respeito à qualificação para o trabalho”.  

 

Entretanto, cabe também acompanhá-los e avaliá-los após sua formação, 

pelo simples fato de que atualmente no Brasil:  

As universidades são depositárias das esperanças sociais de grande 
parte da população, que espera e cobra resultados, benefícios 
sociais e culturais efetivos das IES. Tais instituições, para darem 
cumprimento a essa tarefa, necessitam ter uma consistência clara e 
suas potencialidades e limites, bem como contar com mecanismos 
capazes de indicar, com clareza, as diretrizes e metas futuras. 
(LOUSADA; MARTINS, 2005). 
 

 

            Os autores Eddey e Baumann (2009) afirmam que o desempenho 

profissional, além da graduação, depende de outras variáveis, por exemplo, ser 

proficiente em inglês. É importante ressaltar, no entanto, que esta é uma questão de 

maior complexidade, uma vez que o desempenho profissional dos egressos 

depende de uma série de fatores, e não somente a sua satisfação com o curso de 

graduação (MURITIBA et al., 2012). 

 

  O estudo de Lange, Jackling e Gut (2006) apontou as competências 

comportamentais de alunos egressos de contabilidade, após ingressarem no 

mercado de trabalho, em que as habilidades de comunicação e de solução de 

problemas foram consideradas as mais importantes. Também se destacaram como 

competências valorizadas pelos egressos: conhecimento amplo e experiência; 

confiança e habilidades interpessoais; gestão do tempo e habilidades de tomar 

decisões; ética e determinação. 
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Em seu trabalho, Butler (2007) mostrou por meio de equações estruturadas 

que o desempenho dos graduandos no mercado de trabalho está relacionado à sua 

satisfação com o curso. Ele definiu o desempenho de uma forma mais complexa, 

além do salário do profissional, considerando também outras características da 

profissão, como a posição na hierarquia e o quanto o aluno controla suas decisões 

de carreira e escolhe seu emprego – uma dimensão da empregabilidade.  

 

A descrição e definição do egresso pela IES ocorrem mediante a necessidade 

de formar cidadãos por meio de competências desenvolvidas que serão exigidos 

pelo mercado de trabalho e pela sociedade. Essas requisições irão servir de base 

para o planejamento do curso e definição das ementas das disciplinas ministradas. 

 

 

2.4.1 Competências 

 

 

O surgimento da palavra competência teve origem no fim da Idade Média. 

Primeiramente o uso do termo era restrito à linguagem jurídica, ou seja, constituía-se 

que determinada corte, tribunal ou indivíduo era competente para realizar 

determinado ajuizamento. Era considerada a capacidade de analisar e julgar 

determinadas questões ou realizar atos. Foi utilizado para designar alguém capaz de 

pronunciar-se sobre certos assuntos (BRANDÃO e GUIMARÃES, 2001). 

 

Os estudos de Fleury e Fleury (2001) demonstram que o termo competência 

entrou para a pauta das discussões acadêmicas e empresariais associadas a 

diferentes instâncias de compreensão: em nível de pessoa (a competência do 

indivíduo), das organizações (as core competences) e dos países (sistemas 

educacionais e formação de competências). A competência individual encontra seus 

limites, mas nunca sua negação em nível dos saberes alcançado pela sociedade, ou 

pela profissão do indivíduo. Ainda de acordo com os autores, a competência, é uma 

palavra do senso comum, utilizada para designar uma pessoa qualificada para 

realizar alguma coisa. O seu oposto, ou o seu antônimo, não implica apenas a 

negação desta capacidade, mas guarda um sentimento pejorativo, depreciativo. 
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Chega mesmo a sinalizar que a pessoa está ou estará, brevemente, marginalizada 

dos circuitos de trabalho e de reconhecimento social. 

 

 O conceito de competência, conforme Fleury e Fleury (2001) refletem-se 

como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, que justificam um alto 

desempenho, acreditando-se que as melhores atuações estão fundamentadas na 

inteligência e na personalidade das pessoas. Em outro significado, a competência é 

percebida como estoque de recursos, que o indivíduo possui. Embora o foco de 

análise seja o indivíduo, a maioria de estudos americanos sinaliza a importância de 

se alinharem as competências às necessidades estabelecidas pelos cargos, ou 

posições existentes nas organizações. 

 

As competências são cognitivas. Há diferentes formas e padrões de 

construção de competências e de atividades. São três os elementos 

complementares e interdependentes do conceito de competência, a saber: 

conhecimento: corresponde a informações que, ao serem reconhecidas e 

integradas pelo indivíduo em sua memória, causam impacto sobre seu julgamento 

ou comportamento. Refere-se ao saber que a pessoa acumulou ao longo da vida, 

algo relacionado à lembrança de conceitos, ideias ou fenômenos; habilidade: está 

relacionada à aplicação produtiva do conhecimento, à capacidade de utilizar 

conhecimentos em sua memória em uma ação. As habilidades podem ser: 

intelectuais – “processos mentais” em uma organização; atitude: refere-se a 

aspectos sociais e afetivos relacionados ao trabalho. Diz respeito a um sentimento 

ou à predisposição de uma pessoa, que determina sua conduta em relação aos 

outros, ao trabalho ou às situações. 

 

O processo de transferência do conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes do indivíduo para a organização pode ser percebido no conceito de ‘entrega’ 

citado por Fleury e Fleury (2001). Neste, o indivíduo através da execução da tarefa, 

‘entrega’ suas competências ao patrimônio organizacional, atuando como agente de 

transformação.  

 

Atualmente, as organizações caracterizam-se por um ambiente altamente 

dinâmico, instável e imprevisível, fazendo com que seja necessária a participação 
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mais efetiva das pessoas e o desenvolvimento de suas competências no contexto 

profissional (BITENCOURT, 2004). 

  
A autora refere-se à competência: 
 

Sendo um processo contínuo e articulado de formação e 
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes em que o 
indivíduo é responsável pela construção e consolidação de suas 
competências (autodesenvolvimento) a partir da interação com 
outras pessoas no ambiente de trabalho, familiar e/ou em outros 
grupos sociais (escopo ampliado), tendo em vista o aprimoramento 
de sua capacitação, podendo, dessa forma, adicionar valor às 
atividades da organização, da sociedade e a si próprio 
(autorrealização). 

 

O profissional deve adaptar-se às novas exigências e competências 

organizacionais, não significando novidades, mas um novo conjunto de 

competências que são necessárias, em nível individual, e que são geralmente 

concebidas como resultado de um conjunto de conhecimentos, habilidades e 

atitudes que o gestor emprega em determinada situação para agregar valor à 

organização e aos indivíduos. Os gerentes podem ser citados como exemplo desta 

realidade, sendo importante entender como ele aprende a desenvolver suas 

competências (OSBI, 2007). 

 

 

2.4.2 Competência Gerencial  

 
 
As competências gerenciais são elementos constitutivos da estratégia 

organizacional e devem estar a ela alinhadas contribuindo para a formação das 

competências organizacionais. O papel gerencial é caracterizado pelo exercício de 

habilidades técnicas que representam o conhecimento específico de um cargo 

gerencial, normalmente associado à área funcional do gerente; habilidades 

humanas, as quais representam uma forma de lidar com as pessoas e habilidades 

conceituais, que representam a necessidade de o gerente ter uma visão do todo, ou 

seja, uma visão sistêmica (BITENCOURT, 2004). 
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  De acordo com Bitencourt (2004), os modelos de competências gerenciais 

devem ser construídos a partir da realidade individual e da estratégia competitiva de 

cada empresa, fato esse que caracteriza uma visão processual (desenvolvimento de 

competência), não se reduzindo, portanto, a uma lista de atributos que por si só não 

agrega valor à organização ou às pessoas. Tal visão reflete uma postura crítica que 

leva em consideração a realidade organizacional e funcional do gerente. Pertencem 

aos gestores no exercício eficaz e eficiente de suas atribuições, assim como no 

cumprimento de seus papéis nas organizações. 

 

Bitencourt e Klein (2007) realizaram um estudo sobre a percepção dos alunos 

egressos a respeito das competências desenvolvidas no curso de graduação em 

administração da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), através da 

análise fatorial, analisadas pelas três dimensões, pessoal, formação e profissional 

obtendo a identificação de seis fatores: 1) competências de ética e valores; 2) 

solução de problemas; 3) autodesenvolvimento; 4) competências técnico-

profissionais;  5)  relacionamento interpessoal e comunicação; e 6) raciocínio lógico 

e analítico.  

As autoras enfatizam que os fatores identificados sugerem aprendizagens e 

conhecimentos adquiridos pela perspectiva dos alunos, mas que só se tornarão 

competências quando gerarem capacidade de mobilização e aplicação em um 

determinado contexto, fundamentadas na articulação desses saberes e na interação 

social de acordo com as demandas organizacionais. E, para isso seria necessário 

um vínculo maior entre universidade e empresas, para que seja possível avaliar 

melhor as competências em ação, dos alunos egressos do Curso de Graduação em 

Administração.  

 

No sentido de sustentar a relevância deste estudo, o quadro 1 apresenta os 

principais autores brasileiros que pesquisaram sobre Marketing Educacional, 

Estratégias de Marketing, Alunos Egressos e competências nas Instituições de 

Ensino Superior considerando suas variáveis e resultados. 
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Autores / 
Ano 

Objeto de Estudo/  
Público-alvo 

Construtos /  
Variáveis de análise 

Hipóteses / Questões de pesquisa Resultados / Conclusões 

Abdullah 
(2006)  

IES 
Mensuração da qualidade 
do serviço no ensino 
superior. 

Eficácia relativa de três instrumentos de 
medição da qualidade do serviço 
(desempenho designadamente o ensino 
superior (HEdPERF), SERVPERF e da 
escala de moderação de HEdPERF-
SERVPERF) dentro de um ambiente de 
ensino superior. 

O instrumento com capacidade de medição 
superior em termos de unidimensionalidade, 
confiabilidade, validade e variância explicada é a 
estrutura modificada cinco-fator da HEdPERF, 
apresentada como a escala mais adequada para 
o setor do ensino superior. 

Bergamo, 
Farah, 
Giuliani 
(2007). 

IES 

Marketing e lealdade 
como ferramenta 
estratégica na retenção 
de alunos. 

A evasão é um assunto compartilhado 
pelo público gestor do ensino superior. 
Desta forma, do ponto de vista do 
Marketing Educacional, como o 
elemento lealdade pode influenciar na 
retenção de alunos? 

De modo geral, parece haver consenso sobre 
vários elementos, tais como, satisfação, 
qualidade e atendimento das expectativas dos 
alunos. Comprometimento, valor agregado, 
imagem e reputação, também se mostram 
importantes para o aumento nos níveis de 
retenção de alunos. 

Facó (2008) 

Estudantes do 
curso de MBA da 
Fundação Getúlio 
Vargas do Rio de 

Janeiro 

Investigação Sobre o 
Impacto da Fotografia das 
Instalações e do 
Testemunhal nas Atitudes 
dos Consumidores. 

 
Qual o impacto da estratégia da 
representação física, e da estratégia da 
associação, nas atitudes dos 
consumidores em relação ao anúncio, à 
marca e à intenção de compra? 

O uso da estratégia da representação física 
através da fotografia das instalações, bem como, 
a estratégia da associação pelo testemunhal, não 
afetaram de forma significativa as atitudes dos 
consumidores em relação ao anúncio, à marca e 
à intenção de compra de serviços educacionais. 

Lima, 
Carvalho 
(2008) 

IES particular do 
Rio de Janeiro 

Percepção de estudantes 
sobre o serviço 
educacional prestado por 
uma Instituição de Ensino 
Superior (IES) privada na 
cidade do Rio de Janeiro. 

Qual a percepção de estudantes recém-
ingressados acerca do serviço prestado 
em uma universidade? 

A evidência física (espaço físico e facilidades) foi 
o elemento mais diretamente associado à 
percepção dos alunos acerca do serviço 
educacional. 

Fornari, et 
al. (2009) 

IES de São Paulo 
Planejamento de 
Marketing em Instituições 
de Ensino Superior.  

Os mantenedores da IES estão cientes 
da importância do planejamento de 
marketing para captação dos alunos e 
se a variável preço é determinante na 
escolha de seus serviços? 

O estudo apontou que o plano de marketing e as 
ações estratégicas de marketing podem auxiliar 
os esforços de marketing para a captação de 
alunos em uma IES. A variável preço apresenta-
se como determinante na escolha da IES pelos 
alunos de baixa renda. 
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Autores / 
Ano 

Objeto de 
Estudo/  

Público-alvo 

Construtos /  
Variáveis de análise 

Hipóteses / Questões de pesquisa Resultados / Conclusões 

 
Michelan, et 
al. (2009) 
 

IES 
Gestão de egressos 
numa IES 

 
 
 
 
 
Quais as potencialidades e 
possibilidades de Gestão de Egressos 
no contexto brasileiro? 

São pré-requisitos para a Gestão de Egressos em 
Instituições de Ensino Superior uma Política 
Institucional realmente consolidada e um Sistema 
de Informação pautado em diretrizes de gestão 
do conhecimento. Faz-se necessário considerar 
os níveis de intensidade de interação da IES com 
o Egresso. 

Montenegro, 
Nóbrega, 
Souza (2010). 

IES particular 

Gestão Estratégica em 
educação e seus 
impactos na prestação 
dos serviços 
educacionais. 

Como as estratégias desenvolvidas 
numa escola particular são refletidas na 
qualidade dos serviços oferecidos, na 
opinião dos gestores? 

As interfaces apontadas na pesquisa integram 
aspectos estratégicos com a qualidade dos 
serviços, em especial: a participação dos 
professores na formulação e execução das 
estratégias, a necessidade de integrar aspectos 
pedagógicos com não pedagógicos, a 
constatação de que a escola adota ações de 
marketing de relacionamento.  

Vergara e 
Amaral 
(2010) 

IES 

O papel do aluno no 
âmbito do processo 
educativo, e na 
concepção de “aluno-
ciente”. 

Afinal, aluno é cliente? Não é? Por quê? Os posicionamentos permitiram concluir que 
aluno não é cliente. É partícipe na construção de 
seu próprio conhecimento e, como tal, deve 
buscar na instituição de ensino superior a 
realização da tarefa a que esta se propôs: educar. 
Os verdadeiros clientes são a sociedade em geral 
e o mercado, que esperam receber indivíduos 
com competências individuais e coletivas, 
expressas no dia a dia do exercício de suas 
atividades profissionais, nos conhecimentos 
assimilados, nas habilidades técnicas e em 
valores e atitudes decorrentes de uma educação-
cidadã. 
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Autores / 
Ano 

Objeto de 
Estudo/  

Público-alvo 

Construtos /  
Variáveis de análise 

Hipóteses / Questões de pesquisa Resultados / Conclusões 

Fischer, 
Fonseca 
(2011) 

Cursos de Pós-
Graduação em 
Administração. 

A reconfiguração do 
ensino e ações que 
ressignifiquem a 
educação profissional 
como um itinerário 
estratégico para 
responder aos desafios 
do desenvolvimento 
nacional. 

Sendo a educação profissional uma 
política de estado, considerando os 
índices alarmantes de falta de 
profissionais em áreas estratégicas, 
pergunta-se como se posiciona a. 
Administração nesse contexto? 

Propõe-se estimular a realização de projetos 
compartilhados de construção e testagem de 
modelos inovadores de educação profissional na 
pós-graduação stricto e latu senso, possibilitando 
articulações com o setor produtivo, de diferentes 
esferas governamentais e organizações e 
interorganizações de representação da sociedade 
civil. 

Brambilla 
(2011) 

Estudantes do 
Bacharelado em 
Administração 

Diferenciar a 
mercantilização da 
educação de uma 
educação conduzida 
dentro da lógica 
Dominante do Serviço 
(SDL). 

 
 
 
Os estudantes, como co-criadores 
atuantes e resultantes tendem a ser o 
elemento de intervenção empírica. 

Os resultados indicam três grupos principais de 
alunos diante da possibilidade de co-criar 
educação: os nãos dispostos para a interação 
onde a dificuldade é maior ao docente, e 
igualmente representa o lócus em que a 
motivação extrínseca é o aspecto propulsor dos 
estudantes (nota, avaliação e diploma). Há o 
maior grupo dos que gostariam, mas não sabem 
como co-criar. Por fim, o grupo dos alunos 
automotivados ao estudo, que geralmente 
apresentam resultados superiores em termos de 
valor epistêmico e funcional. 

Mainardes, 
Silva, 
Domingues 
(2011). 

IES 

Estratégias em serviços 
educacionais no 
desenvolvimento de 
novos cursos em IES. 

Como desenvolver um novo curso de 
ensino superior com maiores 
probabilidades de sucesso? 

Estabeleceu-se um modelo orientativo para os 
gestores das IES na construção de um novo 
curso de ensino superior. 

Quadro 1: Estudos de autores brasileiros sobre IES  
Fonte: Elaborado pelo autor.
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3 METODOLOGIA 

 

 

A realização de um estudo científico requer, além de uma fundamentação 

teórica consistente, a escolha da metodologia de pesquisa adequada, que garanta a 

consistência dos resultados. Neste capítulo, são desenvolvidas as etapas utilizadas 

na estruturação completa desta, iniciando pelo delineamento da pesquisa, onde se 

define o tipo de pesquisa que será realizada, identificando o contexto, a população, 

os instrumentos de pesquisa, os métodos de coleta e análise de dados e as 

limitações encontradas. 

 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

Este estudo de caso divide-se em duas etapas, sendo a primeira uma 

pesquisa qualitativa (exploratória) e a segunda, uma pesquisa quantitativa 

(descritiva). Esta sequência se justifica como forma de atender aos objetivos 

propostos para esta pesquisa, sendo que autores como Churchill (1995) consideram 

adequada a elaboração de fase exploratória anterior à fase descritiva. Além disso, o 

design da pesquisa, bem como os objetivos por ela levantados, trata da curiosidade 

acadêmica quanto aos fatores relacionados às ações de marketing e suas 

atribuições, frente a IES. Nesse sentido, entende-se que a pesquisa exploratória, 

com perguntas abertas, pode ser mais elucidativa e útil ao estudo por não partir de 

pressupostos iniciais teóricos ou empíricos.  

 

Já a pesquisa quantitativa, conforme enfatiza Gonçalves et al. (2004), é mais 

adequada para apurar as ideias e atitudes dos entrevistados, já que se utiliza de 

instrumentos padronizados. Triviños (1987) afirma que a pesquisa quantitativa 

pressupõe a definição de amostra e o uso da estatística para o tratamento dos 

dados. Para esta pesquisa, partiu-se também desse pressuposto. Ao utilizar o 

modelo proposto por Braga e Brito (2009), entende-se que o desempenho do aluno 

egresso pode ser investigado a partir das competências gerenciais, ou melhor, da 
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percepção sobre as consequências gerenciais dos ex-alunos por empregadores e 

professores do SENAC. Para verificar tal desempenho, optou-se por uma 

abordagem quantitativa, de natureza descritiva.  

 
Figura 1: Mapa conceitual da pesquisa.  
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

A partir da figura 01, podem-se entender melhor os objetivos específicos da 

pesquisa. Através do conjunto formado pelos constructos: conhecimento, habilidade 

e atitude, verificam-se as variáveis da competência técnica e comportamental 

necessária para o desempenho profissional dos egressos do curso de Tecnologia 

em Processo Gerenciais. Conforme os resultados do desempenho profissional dos 

egressos no trabalho, na percepção dos empregadores, poderá haver intervenção 

nas estratégias e ações de marketing da IES com objetivo de atender as demandas 

do mercado de trabalho. 

 

O objetivo específico: a) Identificar as ações de marketing dos serviços 

educacionais desenvolvidos pelo SENAC, na percepção de seus gestores, que trata 

das ações de marketing, foi avaliado a partir dos instrumentos qualitativos, já que 

demandam características de uma pesquisa exploratória, através de entrevista 

semiestruturada. 
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. Os objetivos específicos:  b) Descrever a percepção dos professores da IES 

e dos empregadores sobre as competências dos alunos egressos do SENAC , e c) 

Comparar a percepção dos professores da IES e dos empregadores sobre as 

competências dos alunos egressos, que tratam do desempenho dos alunos do 

SENAC, foram analisados a partir das ferramentas e técnicas estatísticas, conforme 

abordagem a ser feita posteriormente.  

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

 

De acordo com Hair et al. (2005, p. 239) “a população alvo é o grupo 

completo de objetos ou elementos relevantes para o projeto de pesquisa. São 

relevantes, porque possuem as informações que a pesquisa se propõe a coletar.” 

Amostragem não probabilística é aquela que não tem o objetivo de ser 

estatisticamente representativa da população, mas onde o pesquisador utiliza-se de 

métodos subjetivos, como a experiência pessoal, conveniência ou conhecimento 

especializado para selecionar os membros da amostra (HAIR et al., 2005).  

 

Na primeira etapa da pesquisa exploratória, foram entrevistados o diretor 

geral e quatro coordenadores, com objetivo específico de identificar as ações de 

Marketing da Faculdade de Tecnologia SENAC. Na segunda etapa da pesquisa 

descritiva, foi aplicado o questionário sobre o papel que representa a formação 

acadêmica dos alunos egressos do curso Tecnológico em Processos Gerenciais. 

Para compreender esse papel, foram investigadas as percepções dos membros 

internos da Faculdade de Tecnologia SENAC de Caçador Santa Catarina, 

representados pelo diretor geral, coordenadores e professores do curso, e dos 

empregadores dos alunos egressos. Dentre os investigados, a amostra é composta 

por 05 gestores e 11 professores da Instituição de Ensino e 93 empregadores. Ao 

total, desde 2009, o número de concluintes do curso supracitado é de 139 alunos. 

Todos foram contatados para a aplicação da pesquisa, atingido o censo da 

população. 

 

A escolha do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais da 

Faculdade SENAC de Caçador deu-se, primeiramente, pelo fato de ser o único de 
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nível superior ofertado pela Instituição de Ensino. Sendo que o SENAC é a unidade 

de análise desta pesquisa. As variáveis de análise que foram verificadas dentro das 

áreas de conhecimento da grade curricular do curso encontram-se no quadro 02. 

 

Áreas de Conhecimento Variáveis de análise  

Gestão Estratégica 1) Elabora, implementa, controla e avalia 
planejamento estratégico. 

Projetos de 
Investimento 

2) Identifica oportunidades de mercado, elabora e 
avalia projetos de investimento de novos negócios. 

Gestão de Pessoas 3) Coordena e controla equipes, administra conflitos, 
preservando as relações interpessoais entre 
funcionários, clientes, fornecedores e acionistas. 

Sistema de Informação 4) Gerencia o fluxo de informações, desenvolvendo e 
mantendo um sistema dinâmico de comunicação. 

Gestão financeira e 
Contábil 

5) Controla e gerencia o sistema financeiro, 
contabilidade gerencial e os demonstrativos 
contábeis. 

Gestão de Marketing e 
Logística 

6) Desenvolve, aplica e controla planos de 
comunicação com o mercado de produtos, serviços 
e controle de logística e suprimentos. 

Quadro 2: Áreas de conhecimento e variáveis de análise. 
Fonte: SENAC (2009). PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional. 
 

Para a pesquisa qualitativa foi realizado análise documentais e entrevistas 

com os cinco gestores da Faculdade SENAC, sendo o diretor geral, coordenador do 

núcleo administrativo, coordenador do núcleo educacional, coordenador do núcleo 

de relações com o mercado e coordenador do curso superior, com o objetivo de 

identificar as ações de Marketing utilizadas pela referida IES. Esses entrevistados 

representam a totalidade de cargos cujas funções permeiam as decisões 

estratégicas, ligadas diretamente ao foco desta pesquisa que são as ações de 

marketing. Foram entrevistados somente os funcionários ligados às definições 

estratégicas do SENAC. 

 

3.3 COLETA E TRATAMENTO DE DADOS 

 

Os dados foram coletados e tratados em dois momentos, atendendo as duas 

pesquisas realizadas. No primeiro momento, foi realizada a pesquisa qualitativa, 

exploratória, através de entrevista semiestruturada com os gestores da Faculdade 

SENAC. Os autores como Churchill (1979), Anderson; Gerbing (1988), Bearden; 
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Netemeyer (1998) sugerem que seja realizada uma etapa qualitativo-exploratória 

preliminar à construção de uma escala de mensuração. 

 

Na fase exploratória, o método de obtenção de dados utilizado foi realizado 

em dois períodos sendo a análise documental da Instituição de Ensino em estudo e 

a entrevista semiestruturada qualitativa. O objetivo deste procedimento era conhecer 

a percepção dos entrevistados em relação às ações de Marketing utilizadas pelas 

Instituições de Ensino. A entrevista semiestruturada permitiu maior flexibilidade ao 

entrevistador para ordenar e formular as perguntas durante a entrevista. (GODOI; 

MATTOS, 2006). 

 

Na opinião de Churchill (1995) as entrevistas buscam captar o conhecimento 

e experiência daqueles que possuem familiaridade com o assunto sendo 

pesquisado. Ao utilizar este método de coleta de dados, o pesquisador deve criar 

cuidadosamente uma amostra de pessoas envolvidas na área de interesse da 

pesquisa, como foi o caso desta dissertação ao entrevistar os profissionais 

diretamente ligados às ações estratégicas de marketing do SENAC.  

 

Para a coleta dos dados qualitativos, foi utilizado um roteiro de entrevista, 

construído com base na fundamentação teórica e disponível no apêndice A. As 

entrevistas pessoais fornecem o mais completo contato com os respondentes, 

porque a interação face a face permite comunicação tanto auditiva quanto visual. Os 

mesmos autores afirmam que “a flexibilidade deste método, às vezes, faz com que 

ele seja a única escolha para projetos que exigem contato direto, local específico ou 

seleção especial de respondentes qualificados para a pesquisa.” (ALRECK; 

SETTLE, 1995, p. 33).  

 

A pesquisa qualitativa foi realizada através de visita in loco, após a sessão de 

entrevistas com os participantes, o conteúdo obtido foi transcrito e analisado a partir 

da análise de conteúdo. Além das ações de marketing, as entrevistas identificaram  

o plano de marketing, bem como a estratégia genérica utilizada pela Instituição de 

Ensino.  
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No segundo momento, foi realizada a pesquisa quantitativa descritiva, por 

meio do método de survey, a aplicação do questionário para os 11 professores da 

Instituição de Ensino do SENAC, e 93 empregadores, com objetivos específicos de 

identificar e descrever a percepção sobre o desempenho aproximadamente de 121 

alunos egressos do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, que se formaram 

a partir do ano de 2011. Para Hair et al. (2005, p. 159): o “questionário é um 

conjunto pré-determinado de perguntas criadas para coletar dados dos 

respondentes”. O questionário cumpre pelo menos duas funções: “descrever as 

características e medir certas variáveis de um grupo”. 

 

Para a realização da coleta de dados, o método de survey utiliza-se de duas 

formas: questionário e entrevista.  Segundo Malhotra (2006), o método do tipo 

survey, é um método de coleta de dados frequentemente empregado na concepção 

da pesquisa descritiva. A opção pela survey fundamenta-se nas conclusões de 

Bitner (1992) que defende a investigação de opiniões como “provavelmente” o 

método mais correto para se analisar as necessidades e as preferências básicas de 

funcionários e clientes de um “cenário de serviços”, assim como avaliar a 

complexidade das relações entre o comportamento do consumidor e o ambiente.  

 

Esta etapa da pesquisa foi realizada com o objetivo de verificar a relação 

entre perfil profissional dos alunos egressos e desempenho como as variáveis de 

análise, considerando o grau de satisfação dos professores e empregadores. O 

instrumento de pesquisa utiliza a escala do tipo Lickert, de 7 escores de 

concordância, sendo que o número 1 corresponde ao mínimo de concordância, e o 7 

ao máximo.  

 

As variáveis que compõem a etapa quantitativa da pesquisa foram obtidas a 

partir de estudos que tratam o desempenho como a percepção sobre as variáveis 

das competências gerenciais constituídas pelas dimensões de conhecimento, 

habilidades e atitudes do modelo de Braga e Britto (2009). Nesse estudo em 

particular, usou-se também essa definição, assim como já havia sido realizada por 

Lima (2010). O quadro 03 resume os constructos que compõem as competências 

gerenciais e as variáveis. 
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Construto Dimensões Variáveis de análise 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Competências 
Gerenciais 

 
 
 
 

 
 
 
 
Conhecimento 

A1. Elaborar, implementar, controlar e avaliar o 
planejamento estratégico e planos táticos. 

A2. Elaborar e avaliar projetos de investimento de novos 
negócios. 

A3. Coordenar equipes, mediar conflitos, preservar as 
relações interpessoais. 

A4. Gerenciar sistema de informações e de 
comunicações. 

A5. Gerenciamento contábil e finanças e legislação 

A6. Planejamento de marketing de produtos e serviços. 

A7. Controle de logística e cadeia de suprimentos 

 
 
 
 
 
 
Habilidade 

B8. Planejar, definir e compartilhar metas e objetivos. 

B9. Gerenciar os processos, distribuir atividades e 
responsabilidades 

B10. Influenciar e mobilizar equipes com foco em 
resultados 

B11. Escutar e ouvir, dar e receber feedback e integrar 
as pessoas 

B12. Criar  e receber novas ideias e promover a sua 
implementação 

B13. Definir ações, alternativas para soluções de 
problemas. 

B14. Analisar e sintetizar informações dos processos e 
pessoas 

 
 
 
 
 
Atitudes 

C15. Coerência entre o discurso e a prática 

C16. Superação de desafios e alcance de resultados. 

C17. Compromisso com a missão, negócio e resultados. 

C18. Promove desenvolvimento de todos da equipe 

C19. Entusiasmo, evidenciado na postura e superação 
de desafios. 

C20. Ouve e aceita opiniões. 
 

C21. Assume os riscos e consequências atribuídas a 
função. 

Quadro 3: Competências Gerenciais. 
Fonte: Adaptação de Lima (2010). 

 

A análise de dados quantitativos foi feita por meio de técnicas uni e 

multivariadas. Segundo Hair et. al. (2005), as técnicas multivariadas são baseadas 

na inferência estatística dos valores ou relações de uma população entre variáveis 

de uma amostra, ou seja, são todos métodos estatísticos que, simultaneamente, 

analisam múltiplas medidas sobre cada indivíduo sob investigação. Estes dados 
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foram organizados no software estatístico SPSS (Statistic Package for the Social 

Science) e Statistica versão 8. 

 

Anterior às análises multivariadas selecionadas, foi testada ainda a 

normalidade dos dados selecionados para a base final. Foram utilizadas as análises 

dos gráficos de densidade para verificação visual de anormalidades. Posteriormente, 

os valores de assimetria e curtose contribuíram para o esclarecimento de cada 

variável de forma individual. Hair et al. (2006) comentam que para dados com 

assimetria de até 2, e curtose com valores de até 7 (ambos em módulo), tem-se o 

que se convencionou chamar de dados quase normais. Os dados quase normais 

são aqueles sem uma anormalidade comprovada, mas com desvios pouco 

significantes e plausíveis de uso em técnicas multivariadas que pressupõem a 

normalidade. 

 

Com relação às técnicas estatísticas utilizadas nesta dissertação, optou-se 

pela utilização de duas principais. Em um estudo científico, a seleção das técnicas, 

bem como dos padrões de análise dos dados deve sempre ser condizente com os 

objetivos da pesquisa. Como forma de tratar os objetivos específicos  b) e c), houve 

a escolha da análise fatorial exploratória (AFE) e confirmatória (AFC), além do 

uso da ANOVA, para as comparações de médias. Inicialmente, o uso da análise 

fatorial contribuiu para a exploração dos dados dos questionários, em especial 

àqueles com padrão de resposta em escala Likert. Com isso, a AFE e AFC 

possibilitaram a verificação da existência de múltiplos fatores dentro de cada um dos 

constructos selecionados de desempenho, e o tratamento para que um único fator, o 

principal, fosse extraído para as etapas seguintes do estudo.  

 

Os critérios utilizados para validade da AFE e AFC foram baseados em 

Aranha e Zambaldi (2008), Hair et al. (2006) e Corrar et al. (2011). Dentre os 

indicadores utilizados, os valores esperados para a robustez das análises foram: a) 

os constructos devem apresentar fatores unidimensionais; b) as cargas fatoriais 

devem apresentar escores, de 0,7 (em módulo) para o fator selecionado; c) a 

comunalidade mínima esperada deve ser de 0,50; d) o MSA (medida de adequação 

da amostra, do equivalente em inglês) deve apresentar valores iguais ou superiores 

a 0,50; e) respeitando o critério de Kaiser, o autovalor deve ser superior a 1, o que é 
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natural para uma análise que busca a unidimensionalidade; f) a variância extraída do 

fator deve ser igual ou maior do que 50% para indicar que as questões selecionadas 

explicam um mínimo de 50% do fator. Por fim, g) o método selecionado para a 

extração dos fatores foi o de componentes principais, que não pressupõe a 

normalidade das variáveis. 

 

Por fim, a ANOVA foi testada a partir das escalas somativas de cada 

constructo. Para a construção dessas escalas, foram consideradas apenas as 

questões que obtiveram escores mínimos na etapa da análise fatorial. Como 

pressuposto para a existência de diferenças significativas entre as amostras de 

professores e empresários, conforme previsto no terceiro objetivo específico, esta 

pesquisa utilizou um intervalo de confiança de 95%. 
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Questão de Pesquisa: Quais as competências dos alunos egressos do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, na percepção 

dos professores e empregadores, sob o enfoque do marketing educacional? 

Objetivo Geral: Analisar as competências dos alunos egressos do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, na percepção 
dos professores e empregadores, sob o enfoque do marketing educacional.  

Objetivos específicos Construtos/Variáveis de análise Técnicas de análise Autores 

A) Identificar as ações de 

marketing dos serviços 

educacionais desenvolvidos 

pelo SENAC, na percepção de 

seus gestores; 

Estratégias, plano e ações de 
Marketing.  
- Captação e retenção de alunos 
- Satisfação de alunos 
- Imagem e reputação 
- Marca  
- Mercado de trabalho 
 
Estratégias Genéricas 
- Foco 
- Custo 
- Diferenciação 

Análise documental 
Análise do conteúdo 
 
 
 

Porter (1980, 1985); Kotler e Murphy 
(1981); Webster (1997); Bronnemann 
(2002); Sohail e Shaikh (2004); Abdullah 
(2006); Venturini et al. (2008); Fornari 
(2009); Chaves et al. (2009); Gomes 
(2009), Vergara e Amaral (2010); 
Montenegro, Nóbrega e Souza (2010); 
Almeida (2011); Brambilla (2011); Fischer 
(2011); Gomez (2012). 

B) Descrever a percepção dos 
professores da IES e dos 
empregadores sobre as 
competências dos alunos 
egressos do SENAC; 
 
 

Competências Gerenciais 
- Conhecimento 
- Habilidades 
- Atitudes 

 

Análise descritiva  
Análise fatorial 
exploratória 
Análise fatorial 
confirmatória 

Brandão e Guimarães (2001); Fleury e 

Fleury (2001); Bitencourt (2004); Osbi 

(2007); Braga e Brito (2009); Lima (2010). 

 

C) Comparar a percepção dos 
professores da IES e dos 
empregadores sobre as 
competências dos alunos 
egressos do SENAC; 
 

Desempenho de egressos 
 

Análise da Variância - 
ANOVA 

Pena (2000); Lousada e Martins (2005); 
Lange, Jackling e Gut (2006); Butler (2007); 
Froncillo (2008); Fischer (2009); Eddey e 
Baumann (2009). Muritiba et al. (2012). 

Quadro 4: Protocolo de pesquisa 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
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4. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO E DO CURSO 

 

 

Em meio às atribuições educacionais, como a capacitação e a qualificação 

dos alunos, através da educação profissional, integram o sistema nacional, os 

Institutos Federais de Ciência, Tecnologia e Inovação; o setor privado; o sistema S, 

composto pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) criado para 

atender o comércio, bens, serviços e turismo e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), para atender a indústria. (FISCHER, 2011). 

 

 

4.1  A INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM ESTUDO 

 

 

Criado em 10 de janeiro de 1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial – SENAC é uma instituição de educação profissional, de direito privado, 

sem fins lucrativos. Sua missão é desenvolver pessoas e organizações para o 

mundo do trabalho, com ações educacionais e disseminação do conhecimento em 

Comércio de Bens e Serviços. Cabe à Confederação Nacional do Comércio (CNC) 

sua administração, em cumprimento aos Decretos Leis números 8.621 e 8.622, que 

deram origem a instituição. Atuando nas diferentes modalidades de ensino 

(aprendizagem, capacitação, técnicos, pós-técnico, pós-graduação) a instituição se 

faz presente em mais de 1.850 municípios, capacitando para o mundo do trabalho 

cerca de 1,7 milhão de brasileiros, a cada ano. Estes números referem-se às 500 

unidades operativas por todo território brasileiro, as 60 unidades móveis (caminhões 

e barcas) e incluem 16.000 docentes.  

 

Em Santa Catarina, o SENAC foi fundado em 1947 e atende anualmente a 

mais de 68 mil alunos, distribuída em 23 unidades operativas, desenvolvendo ações 

educacionais voltadas ao comércio de bens, serviços e turismo. As Unidades 

Operativas e a Administração Regional estão distribuídas em Santa Catarina, 

conforme mapa apresentado na Figura 2. 
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Figura 2: Distribuição das Unidades em Santa Catarina.  
Fonte: SENAC (2010). 

 

A atuação do SENAC/SC está voltada para o setor terciário da economia, 

oferecendo cursos que envolvem os eixos tecnológicos: Ambiente, Saúde e 

Segurança. Apoio Educacional, Gestão de Negócios, Hospitalidade e Lazer, 

Informação e Comunicação, Infraestrutura, Produção Cultural e Design. A proposta 

Pedagógica está centrada no currículo por competência, na qual o aluno nos 

diversos espaços pedagógicos do SENAC constrói conhecimento, aliando teoria à 

prática de forma interativa.  

 

Desde 1996, o SENAC/SC implementa ferramentas voltadas às boas práticas 

de ensino e de qualidade na gestão. Em 2005, adotou um Sistema de Gestão 

alinhado ao modelo do Prêmio Nacional da Qualidade com objetivo de  promover a 

melhoria dos processos e de  resultados e a satisfação dos colaboradores e da 

sociedade. 

  

Para proporcionar a melhoria contínua dos processos e implementação do 

Modelo de Excelência da Gestão, o SENAC/SC instituiu um Comitê Gestor formado 

por colaboradores que independente das suas atribuições dedicam-se a promover 

um ambiente adequado à aprendizagem organizacional. O Comitê tem o objetivo de 

sensibilizar todos os colaboradores para a  melhoria contínua das práticas de gestão 

da organização, implementar as melhores ferramentas de gestão e disseminar as 
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estratégias baseadas na Visão - Até 2020 o SENAC será a melhor organização de 

educação profissional do Estado de Santa Catarina, Missão - Promover educação e 

disseminação do conhecimento com excelência para o desenvolvimento das 

pessoas, organizações e sociedade, alinhada com as necessidades do setor do 

comércio de bens, serviços e turismo e Valores - Compromisso com a 

Aprendizagem, Respeito às Pessoas, Integridade e Inovação. 

 

4.1.1 Faculdade de Tecnologia SENAC de Caçador 

 

O estudo foi realizado na Instituição de Ensino do SENAC localizada na 

Região Oeste de Santa Catarina. O município de Caçador no qual fica sediada esta 

Instituição de Ensino possui uma economia consolidada, sustentada por indústrias e 

comércio em geral, com uma população estimada de 80.000 mil habitantes. O 

SENAC está atuando nesta cidade desde 1978, contribuindo para o seu 

crescimento, atende o segmento do comércio, bens, serviços e turismo que buscam 

suprir as necessidades de qualificação profissional da região.  Esta instituição do 

SENAC atua em sede própria com 3.500,00 m² de área construída, com ambientes 

climatizados e com equipamentos multimídia, prestando atendimento a 18 

municípios da região, com a média de 180.000 habitantes, desenvolvendo cursos 

nas áreas da educação profissional, bem como projetos especiais que atendem às 

demandas locais.  

 

Em 2006, houve uma transformação na unidade operativa, tornando-se uma 

Faculdade de Tecnologia, dessa forma, ocorreram melhorias na estrutura física, 

contratação de novos profissionais, e o principal, a atuação em curso superior. 

  

O SENAC também oferece cursos de nível de formação inicial e continuada, 

cursos de nível técnico nas áreas de Comércio, Gestão, Saúde, Informática, 

Comunicação, Turismo e Hospitalidade, especialização técnica de nível médio, nível 

superior em tecnologia e cursos de pós-graduação. Dentre os cursos que a unidade 

disponibiliza, destacam-se: Técnico em Enfermagem, Técnico em Segurança do 

Trabalho, Técnico em Redes de Computadores, Técnico em Montagem e 
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Manutenção de Equipamentos de Informática, Técnico em Administração, e como 

destaque, curso Tecnologia em Processos Gerenciais e Pós-Graduação em Gestão 

Empresarial Estratégica, Pós-Graduação Estratégias Finanças e Custo e Pós-

Graduação em Gestão de Pessoas. Em 2011, capacitou mais de 1.500 alunos, 

totalizando aproximadamente 16.500 horas de curso. Possui atualmente 80 

funcionários, destes, 50 são orientadores de cursos e 30 técnicos administrativos.   

 

 

4.2 PERFIL PROFISSIONAL DO CURSO 

 

 

Com visão sistêmica, ética e atitude de liderança, o Tecnólogo em Processos 

Gerenciais toma decisões e administra processos de negociação, encontrando 

soluções alternativas pertinentes para as principais questões relacionadas ao campo 

de atuação da empresa. A Matriz Curricular do Curso Superior de Tecnologia em 

Processos Gerenciais, vinculado ao Eixo Tecnológico Gestão e Negócios, foi 

proposta de acordo com os novos princípios e fundamentos previstos na reforma da 

educação profissional, constantes na legislação educacional vigente, bem como, nas 

exigências e tendências do mercado de trabalho. A elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Último Semestre – TCS, pautado na integração entre as disciplinas, 

fortalece o princípio da interdisciplinaridade e da transdisciplinaridade, abrindo 

possibilidades de os alunos compreenderem as relações existentes entre as 

disciplinas e entre os eixos temáticos, com uma visão sistêmica do processo. 

 

A proposta pedagógica assume que a aprendizagem por meio de uma 

interação mediada de qualidade conduz ao desenvolvimento dos sujeitos, permitindo 

atingir níveis cada vez mais altos de autonomia, que é última análise, o objetivo 

maior de qualquer aprendizagem humana. 

 

Desta forma, ao final do curso, o Tecnólogo em Processos Gerenciais deverá 

ser capaz de:  

a) Elaborar, implementar, controlar e avaliar planejamento estratégico e planos 

táticos nas áreas de marketing, recursos humanos e logísticos;  
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b) Identificar oportunidades de mercado, elaborar e avaliar projetos de 

investimento de novos negócios; 

c) Coordenar e controlar equipes, administrar conflitos, estabelecendo e 

mantendo um clima organizacional propício ao ambiente de trabalho, 

preservando as relações interpessoais entre gestores, funcionários, clientes, 

fornecedores e acionistas; 

d) Gerenciar o fluxo de informações, desenvolvendo e mantendo um sistema 

dinâmico de comunicação;  

e) Trabalhar em equipe, interagindo em situações de natureza diversificada, de 

forma contextualizada nas diversas atividades desenvolvidas no seu trabalho, 

demonstrando criatividade e autonomia na dinâmica estabelecida, propondo 

novas alternativas e formas adequadas à solução de problemas. 

4.2.1 Objetivo do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais 

      O Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais tem como objetivo 

desenvolver no profissional uma visão sistêmica e integradora do ambiente 

organizacional, habilitando-o a gerenciar processos de gestão nos níveis estratégico, 

tático e operacional.  

4.2.2 Matriz curricular 

  A Matriz Curricular do Curso Superior de Tecnologia em Processos 

Gerenciais, vinculado ao Eixo Tecnológico Gestão e Negócios, foi proposta de 

acordo com os novos princípios e fundamentos previstos na reforma da educação 

profissional, constantes na legislação educacional vigente, bem como, nas 

exigências e tendências do mercado de trabalho. 
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Figura 3: Matriz curricular.  
Fonte: SENAC (2010). 
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5. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

Neste capítulo são apresentadas a descrição e análise dos resultados, a partir 

da coleta realizada durante os meses de janeiro a março de 2013. Para a realização 

da análise, primeiramente, é descrito o perfil dos respondentes da Instituição de 

Ensino e das empresas. Em seguida, a análise exploratória dos dados coletados, no 

item subsequente é apresentada os modelos estatísticos e, por fim, os resultados da 

pesquisa.  

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

A população inicial desta pesquisa contou com 16 profissionais ligados ao 

SENAC, entre professores, coordenadores e gestores, e 93 empresários que 

empregaram os egressos do curso pesquisado. Todos foram contatados para o 

desenvolvimento dessa pesquisa. A partir dessa população reduzida de 

entrevistados, optou-se por buscar dados para a totalidade de casos. O retorno 

obtido foi de 15 casos dentre os profissionais ligados ao SENAC, representando 

93,75%, e 62 empresários, que configuram um total de 66,67% da população total. 

Como os dados foram coletados pessoalmente, nenhum dos casos precisou ser 

excluído da amostra por presença de dados em branco ou preenchimento de valores 

extremos ou aleatórios dentro da pesquisa. Com isso, a base final desta dissertação 

é composta de 77 questionários válidos, dos quais 19,48% são de profissionais 

ligados ao SENAC e 80,52% de empresários empregadores dos alunos egressos. 

  

Buscou-se através do questionário, identificar o perfil do gestor, dos 

coordenadores, professores da IES e dos empregadores dos alunos egressos do 

curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais do SENAC. Em relação ao 

gênero, na IES, destaca-se a predominância do sexo feminino em 73% e, do sexo 

masculino em 33%, entretanto nas empresas os indicadores são inversos, com a 

predominância de 63% masculino e 37 % feminino conforme tabela 1. 
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Tabela 1: Gênero dos entrevistados 
Gênero Gestores Coordenadores Professores Empregadores Total 

Masculino 1 100% 1 25% 3 30% 39 63% 44 57% 

Feminino  -  - 3 75% 7 70% 23 37% 33 43% 

Total 1 100% 4 100% 10 100% 62 100% 77 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 
 

 
Gráfico 1: Distribuição de gênero 
Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

 Sobre o tempo de serviço, a tabela a seguir revela que na IES 70% dos 

professores apresentam até 05 anos, 20% entre 06 e 10 anos e 10% estão entre 11 

e 15 anos. Nas empresas com até 05 anos em 44%, entre 06 e 10 anos 16% e entre 

11 e 15 anos em 24%. Estes dados mostram que, o tempo de serviço dos 

professores na IES é menor comparado às demais funções, pois se verifica que a 

IES atua em curso superior apenas há 05 anos, o que é demonstrado pela maior 

concentração nesse período. 

 
 

Tabela 2 – Tempo de trabalho 
 Gestores Coordenadores Professores Empregadores Total 

F % F % F % F % F % 

Até 05 anos 0 0% 2 50% 7 70% 27 44% 36 47% 

6 a 10 anos 1  100% 1 25% 2 20% 10 16% 14 18% 

11 a 15 anos 0 0% 1 25% 1 10% 15 24% 17 22% 

16 á 20 anos 0 0% 0 0% 0 0% 4 6% 4 5% 

Acima de 20 anos 0 0% 0 0% 0 0% 6 10% 6 8% 

Total 1 100% 4 100% 10 100% 62 100% 77 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 
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Gráfico 2: Distribuição do tempo de trabalho 
Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

 Em relação à formação acadêmica, conforme tabela 3, observou-se que o 

gestor da IES possui mestrado, 50% coordenadores são especialista e 50% é 

mestre. Quanto aos professores, 60% são especialistas, 40% são mestre, destaca-

se  que não há nenhum profissional com a titulação em doutorado na Instituição de 

Ensino. Os empregadores apresenta-se em 16% ensino médio, 44% ensino 

superior, 40% especialista, e nenhum com a titulação de mestrado ou doutorado. 

 

Tabela 3 – Escolaridade 
 Gestores Coordenadores Professores Empregadores Total 

F % F % F % F % F % 

Ensino Médio 0 0% 0 0% 0 0% 10 16% 10 13% 

Ensino Superior 0 0% 0 0% 0 0% 27 44% 27 35% 

Especialização 0 0% 2 50% 6 60% 25 40% 33 43% 

Mestrado 1 100% 2 50% 4 40% 0 0% 7 9% 

Doutorado 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0    0% 

Total 1 100% 4 100% 10 100% 62 100% 77 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013). 
 

 Também se pode verificar que, a maior concentração da população 

pesquisada, sobre o nível de escolaridade está no nível de especialização em 43%, 
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chamando atenção dos empregadores, que possui um nível de escolaridade 

razoável em comparação a realidade da população brasileira. 

 
Gráfico 3 – Distribuição da escolaridade. 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
 

 Referente à formação dos participantes da pesquisa, foram identificadas 11 

áreas profissionais, dentre as quais se destacam: administração com 35%, em 

segundo recursos humanos 18%, na sequência, contábil 12%, educação 8%, 

engenharia 6%, direito, informática e logística 5%, ambiente e saúde 2% e marketing 

1%. 

 
Gráfico 4: Distribuição da área de formação. 
Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
 



61 

5.2  ANÁLISE DAS AÇÕES DE MARKETING DA IES 

 

 Esta primeira fase da pesquisa, realizou-se em dois momentos, 

primeiramente, através da análise documental sobre os registros das ações de 

Marketing da Faculdade de Tecnologia do SENAC. Segundo Flores (1994), os 

documentos são fontes de dados importantes e a sua análise implica um conjunto de 

transformações, operações e verificações realizadas a partir destes, com a 

finalidade de lhe ser atribuído um significado relevante em relação a um problema de 

investigação. A análise documental dividiu-se em duas etapas: a coleta e análise 

dos dados. Na coleta dos dados foram separados em fontes primárias e fontes 

secundárias. 

 Nas fontes primárias, coletou-se o registro de demandas, pesquisa de 

satisfação de alunos, relatório de banco de dados, folders, cartazes, divulgações em 

jornal e tabela da ferramenta 5W2H. 

   O registro de demandas é realizado através de uma planilha eletrônica 

(Excel) com os seguintes dados: nome, telefone, e-mail, cidade e o curso 

pretendido. Este registro tem objetivo de verificar os cursos com maior demanda e 

elaborar as novas programações de cursos a serem oferecidos.  

 

Processo 

seletivo 

 Inscrições  Matrículas Aprovados Percentual de 

aprovados 

2009-2 76 48 28  58% 

2010-1 79 50 39 78% 

2010-2 50 38 20 53% 

2011-1 140 100 52 52% 

2012-1  144 100 - - 

Total 489 336 139  

Quadro 5: Número de inscrições, matriculas e aprovados  do TPG. 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

 Referente ao curso de Tecnologia em Processos Gerenciais (TPG), o quadro 

5 apresenta o número de alunos inscritos no processo seletivo, matriculados e 
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aprovados, desde de 2009 quando iniciou a primeira turma. Portanto percebe-se que 

40% dos alunos não concluíram o curso, entre evadidos e reprovados, apenas na 

turma do processo seletivo 2010-1, os alunos não concluintes, totalizaram 22%. A 

IES não informou o percentual de alunos reprovados e evadidos, para que houvesse 

compreensão maior desta realidade. 

 

  Em virtude do baixo número de inscritos no ano de 2010, no ano 

subsequente, a IES decidiu realizar apenas um processo seletivo com 100 vagas 

para duas turmas em Tecnologia em Processos Gerenciais, resultando em um maior 

número de inscrições, com o preenchimento total das vagas disponibilizadas. Pode-

se observar ainda que os alunos matriculados do processo seletivo 2012-1 não 

concluíram o referido curso. 

 
 A pesquisa sobre satisfação dos alunos contém os seguintes dados: nome do 

curso, notas de escala de 1 (péssimo) 2 (regular) 3 (bom) 4 (muito bom) e 5 (ótimo) 

para avaliação dos alunos sobre o atendimento, sala de aula, limpeza dos 

ambientes, cantina, biblioteca, material didático, curso, professor, cumprimento de 

horário e recursos áudio visuais. Ao final do relatório, há espaço para críticas e 

sugestões. A avaliação para os cursos (livres) de formação inicial e continuada com 

carga horária de 160 horas são aplicadas ao final; cursos técnicos e de graduação 

são aplicadas a cada semestre; cursos de pós-graduação são aplicadas ao término 

de cada disciplina. A avaliação geral de satisfação dos alunos, conforme quadro 6, 

situa-se entre as escalas de bom e ótimo. Os indicadores ficaram acima de 90%, 

índice mínimo exigido pelo SENAC de Santa Catarina. 

Ano Índice geral - satisfação dos alunos 

2009 91% 

2010 95% 

2011 95,5% 

2012 95,5% 

Quadro 6: Índice de satisfação dos alunos 
Fonte: Dados da Pesquisa (2013). 
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 O relatório de banco de dados sobre alunos foi obtido através do sistema 

advance (sistema operacional com módulo educacional, financeiro, estoque, 

recursos humanos), com informações pessoais, educacionais e financeiras dos 

alunos e dos funcionários.  

 Os folderes contêm a programação com informações dos cursos ofertados 

com a carga horária, período de realização e local e informações sobre a Instituição.  

A distribuição é realizada em escolas, praças, eventos e em outras cidades da 

região. A divulgação em jornal é feita semanalmente, com programações e 

informações dos cursos, atividades sociais e educacionais. 

 A ferramenta 5W2H (tabela com uma listagem de determinadas atividades 

que precisam ser desenvolvidas com o máximo de clareza possível por parte dos 

funcionários. Funciona como um mapeamento de tarefas a serem realizadas. O 

significado da nomenclatura é: What? O que?- Why? Por quê? -Who? Quem?- 

Where? Onde?- When? Quando?- How? Como? - How Much? Quanto custa?- Em 

qual área da empresa e todos os motivos pelos quais esta atividade deve ser feita) o 

objetivo principal desta ferramenta é acompanhar, controlar e monitorar as 

atividades respeitando o prazo e metas, conforme o modelo no Anexo A. 

 As Fontes secundárias: filmes de campanhas publicitárias, fotos de ações 

sociais, fotos e registros de palestras gratuitas, banner em sites, outdoor. 

 Os filmes de campanhas publicitárias são elaborados por uma agência 

externa, cada filme é específico para divulgação de cursos de formação inicial e 

continuada, nível técnico e graduação e pós-graduação, a duração de cada filme é 

de 1 a 2 minutos. 

  As fotos de ações sociais são registros das atividades realizadas por alunos 

e professores em praças e escolas com a finalidade de atender comunidades 

carentes através de campanhas de prevenção, orientação e serviços de saúde. 

  As palestras são direcionadas para alunos de ensino médio e ministradas por 

professores sobre os temas como empregabilidade, preservação do meio ambiente 

e saúde com objetivo de aproximar a Instituição dos jovens e da comunidade e 

prospectar novos alunos. Os banners em site e outdoor têm objetivo de divulgar os 
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cursos, sendo utilizado principalmente em campanhas do processo seletivo da 

Faculdade. 

A segunda parte desta pesquisa foi a aplicação dos questionários (Apêndice 

A), na Faculdade de Tecnologia SENAC, da cidade de Caçador Santa Catarina, com 

perguntas abertas ao diretor geral, coordenador do Núcleo administrativo financeiro, 

coordenador do Núcleo de Relações com o Mercado, coordenador Educacional e 

coordenador do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais, com o 

objetivo de identificar as ações de Marketing. Os entrevistados serão representados 

por uma letra maiúscula e um número, conforme quadro 7. 

 

Cargo Sigla 

Diretor Geral D1 

Coordenador do Núcleo Administrativo Financeiro C1 

Coordenador do Núcleo de Relações com o Mercado C2 

Coordenador de Educação Básica C3 

Coordenador do Curso Superior C4 

Quadro 7: Identificação dos entrevistados 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
 

Salienta-se que os dados foram repassados pelos entrevistados, e que os 

mesmos assinaram termo de autorização de divulgação do material. Com base 

nesses questionamentos, foi possível observar na análise das respostas, o que se 

refere ao primeiro objetivo da pesquisa. 

 

 A primeira questão é sobre “Quais as ações de marketing que o SENAC 

utiliza para”: a) Captar e reter alunos; b) Mensurar a satisfação dos alunos; c) 

Construir sua imagem e reputação; d) Possuir marca reconhecida;  e) Atender as 

demandas do mercado. Nas respostas dos entrevistados para captar e reter alunos 

os mais importantes são: divulgação na mídia sobre as atividades, trabalhos de 

alunos e da Instituição de Ensino; nos jornais e em rádios, com a finalidade em 

divulgar a programação geral de cursos; cartazes, folders, sites, faixas, outdoor e 

busdoor para divulgação dos processos seletivos do curso superior, também foram 

citados. Também foram mencionados os patrocínios, ações sociais, camisetas 

promocionais em supermercados, entrevistas, palestras, em prospectar novos 
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alunos e fortalecer a marca e uma das diferenciações o acompanhamento 

pedagógico para reter os alunos. A resposta do entrevistado C2 para reter e captar 

alunos, foi mais ampla no sentido de mostrar maior conhecimento na área de 

marketing, destacando: 

 

“Através do plano de vendas, as ações são direcionadas em: 
divulgação em jornal escrito e digital, email marketing, distribuição de 
informativos na cidade e região, faixas, camisetas promocionais 
distribuídas a parceiros que utilizam como uniforme nos meses 
promocionais em redes de supermercados. Palestras em colégios de 
ensino médio para alunos do 2º e 3º anos, fazendo que os alunos 
conheçam a faculdade SENAC. Para a Retenção de alunos, 
trabalhamos com Foco na qualidade, Política de desconto e oferta de 
outros produtos”. 

 

 O segundo indicador mensurar a satisfação dos alunos, as respostas dos 

gestores foram unânimes sobre a aplicação da pesquisa de satisfação através da 

Autoavaliação Institucional. Porém, os respondentes D1 e C2 acrescentaram a 

ouvidoria e o C4 atendimento ao aluno – Núcleo Superior, como forma mensurar a 

satisfação. De acordo com as normas da Instituição do SENAC, em todos os cursos 

são aplicados avaliação de satisfação dos alunos, principalmente nos cursos 

técnicos e de nível superior. A mensuração dos resultados desta pesquisa com o 

objetivo de melhorar os serviços educacionais, bem como a relação entre aluno, 

professor e Instituição de Ensino. A resposta do D1 foi enfática neste quesito:  

 

 “A nossa preocupação é constante com a satisfação dos alunos, pois 

é através destes indicadores, que estaremos em processo contínuo 
de melhoria para um ensino de qualidade, além de atendermos 
nosso aluno, o envolvimento do nosso docente e todos aqueles que 
estão envolvidos neste ambiente”. 

 
 

 Nas respostas dos gestores sobre terceiro indicador construir sua imagem e 

reputação, há um consenso sobre as ações sociais, encaminhamento para o 

mercado de trabalho e progressão de carreira. A resposta do C1 difere, citando 

como mercado consolidado, através dos serviços prestados ao longo do tempo da 

sua existência. O C2 destaca as parcerias com empresas públicas e privadas, os C3 

e C4 enfatizam divulgação dos trabalhos e pesquisa acadêmica e campanha 

institucional. Destaca-se na fala do D1: 
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 “O SENAC, em sua essência, tem-se preocupado em atender além 
das capacitações, trabalhos voluntários por meio de ações sociais, 
através dos nossos professores e alunos, com o objetivo de 
estarmos presente nos bairros, na comunidade e outras cidades da 
região, principalmente onde não há uma estrutura física da Instituição 
de Ensino”. 

 

 No quarto indicador, possuir marca reconhecida, as justificativas dos 

gestores foram distintas, cada qual com suas percepções.  A resposta do C1 foi 

apenas sim, o D1 ressalta sobre a representação da Instituição do SENAC em 

conselhos de instituições públicas e entidades, principalmente em cidades do interior 

do estado, destacando-se pelos serviços sociais realizados na região. O C3 e C4 

descrevem sobre a qualidade de ensino, o comprometimento com a aprendizagem e 

a relação profissional com os órgãos fiscalizadores como os conselhos regionais e 

MEC. O C2 conforme abaixo, responde a este item com fator importante nas ações 

de divulgação: 

 

 “As ações que realizamos para divulgarmos nossos cursos, 

destacamos sobre a marca reconhecida em todo território nacional, a 
credibilidade e sua capilaridade, uma instituição comprometida com 
qualificação profissional”. 

 

 O último indicador, atender as demandas do mercado, devido amplitude da 

questão, nas respostas dos gestores, houve maior intensidade de argumentação. O 

C1 em sua resposta, a IES esteja alinhada às necessidades do mercado. O C2 

expõe o encaminhamento de alunos para o mercado do trabalho, apoio à elaboração 

de currículos, levantamento de demanda através de pesquisa, apoio à estruturação 

do plano de venda, e plano de ação apoiado na ferramenta 5W2H. A análise dos 

concorrentes e verificar no portfólio, os cursos que mais demandam às 

necessidades do mercado. O D1 apresenta como sugestões e demandas 

apresentadas pelo Conselho Consultivo, CDL, ACIC, empresas e monitoramento do 

ambiente. O C3 e C4 responderam como a oferta de curso de capacitação voltadas 

à qualificação profissional para o mercado do trabalho, reuniões com entidades, 

instituições, prefeituras, órgãos públicos e empresas em geral, com objetivo de 

verificar a realidade sobre a falta de mão de obra qualificada. O argumento do C2 

sobre esta questão: 
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“Com o objetivo de atender as demandas do mercado, nossa 
Instituição esta alinhada as necessidade das empresas, por isso, 
encaminhamos os alunos com o perfil solicitado para preencher as 
vagas de emprego, auxiliamos também na elaboração de currículos, 
levantamento de demandas através de pesquisas, apoio na 
estruturação o plano de vendas, sendo que o plano de ação é 
realizado através da ferramenta 5W2H, onde podemos verificar se 
está sendo efetivas estas ações na comercialização dos cursos 
ofertados, gratuitos ou pagos”. 

 

 Existe um Plano de marketing formal com ações e metas definidas, com 

prazo, responsáveis e recursos para cada ação? O C1 questiona que o plano de 

marketing não está claro, sendo que os demais D1, C2, C3 e C4 responderam que a 

Instituição possui um plano de marketing e que é gerenciado através da ferramenta 

5W2H, pelo setor do NRM – Núcleo de Relações com o Mercado - com ações e 

metas monitoradas semanalmente, havendo um responsável e de recursos para 

cada ação realizada, a resposta do C1: 

 

“O Plano de marketing nosso, não está claro, pois não é divulgado 
para os demais setores, o que seria importante para que tenhamos 
um maior conhecimento das ações realizadas pelo Núcleo de 
Relações com o Mercado”. 

 

  O Plano de ação para atingir as estratégias de marketing é avaliado e 

mensurado durante sua execução? Novamente o C1 afirma que não é avaliado, 

entretanto o D1, C2, C3 e C4 confirmam a avaliação e mensuração do plano de 

ação através de reuniões de coordenadores e direção, relatórios e a reformulação 

do plano através de análise e metas a serem atingidas. A resposta do C2 afirma que 

 

“O Plano de ação de marketing, é avaliado semanalmente, pela 
equipe responsável, e também pelos coordenadores e pela direção 
quando mudamos alguma meta. São verificados e reformulados 
quando necessário, para que tenha maior efetividade de resultado”. 

 

          A formação dos alunos egressos do curso de Tecnologia em Processos 

Gerenciais do SENAC atende às necessidades do mercado de trabalho? Todos 

os Gestores responderam sim e as razões que justificam esta resposta à questão 

acima, C1 respondeu que o SENAC alinha sempre a prática com a teoria e tem o 

ensino por competências.  C2 listou que a procura pelos cursos vem aumentando 

anualmente, alunos que vêm de outras Instituições de Ensino para o SENAC e que 
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empresários já percebem o curso como uma graduação de qualidade e dá-se 

preferência aos alunos formados no SENAC. C3 descreve o curso como matriz 

curricular estruturada por eixos, avaliação dos alunos pela aprendizagem, 

desenvolvimento de atividades práticas aliadas à teoria, verificação nas empresas 

do diagnóstico atual (fragilidades, potencialidades), desenvolvimento de planos 

(marketing, logística, RH...) direcionadas para empresas reais. C4 relata sobre a 

empregabilidade dos egressos, a demanda e reconhecimento do mercado pelo 

curso.  D1destaca: 

 

“A grade curricular alinhada com necessidades mercadológicas, 

orientadores com experiência do mercado, compromisso com 

aprendizagem, feedback de empresas e alunos. Quanto aos alunos 

egressos, eles são fundamentais para o fechamento de novas 

turmas, pois a imagem e indicações que eles dão no mercado de 

trabalho, ajudam na consolidação da opinião do futuro aluno. Outro 

ponto importante que pode ser destacado é que o marketing 

realizado pelos alunos egressos muitas vezes é involuntário, pois 

pessoas do seu convívio (amigos, familiares, chefes...) percebem a 

evolução do aluno como pessoa e como profissional, isso faz com 

que estas pessoas identifiquem no curso uma oportunidade de 

desenvolvimento para os seus alunos”. 

 

 

5.3 ANÁLISE DAS PERCEPÇÕES DOS PROFESSORES E EMPREGADORES 

 

 

A análise descritiva da amostra foi realizada com objetivo de visualizar uma 

amplitude maior sobre as distribuições dos dados obtidos. Conforme Malhotra 

(2006), realizar a análise previamente sobre as variáveis em uma pesquisa é 

essencial para que os problemas sejam antecipados e soluções propostas. De 

acordo com Hair et.al (2009) as medidas descritivas referentes à assimetria são 

importantes para o tipo de pesquisa prevista.  

 

Nesta pesquisa, a avaliação da assimetria e curtose serviu para identificar a 

normalidade dos dados e a consequente validação do uso das técnicas estatísticas 

selecionadas, conforme os parâmetros previstos no capítulo de metodologia. Foram 
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aplicados os questionários para 11 professores, sendo válidos 10 e para os 

empregadores aplicados 93 e validados 62.  

 

Para melhor compreensão das pontuações obtidas com os questionários, são 

apresentadas as tabelas contendo os resultados descritivos das variáveis 

observáveis relativas aos construtos a serem testados. Cada tabela apresenta os 

valores mínimos e máximos, o valor da média, mediana, o desvio padrão e as 

medidas de assimetria e curtose para cada variável.  

 

A tabela 4 apresenta os resultados da pesquisa das percepções dos 

professores e empregadores sobre o desempenho dos alunos egressos 

relacionadas às competências gerenciais, sendo esta constituída por 7 variáveis 

(indicadores cognitivos) do constructo Conhecimento, 7 variáveis (indicadores 

comportamentais) constructo Habilidades e 7 variáveis (indicadores 

comportamentais) constructo Atitudes. 

 

Nos resultados do constructo conhecimento, na percepção dos professores, 

as médias ficaram entre 4 e 5, sendo a menor média 4,867 na Q2. Gestão de 

projetos, a maior média foi 5,467 da Q3. Gestão de pessoas, o desvio padrão com 

maior valor 0,884 foi a Q4.Sistemas de informações. Na avaliação deste constructo, 

na percepção dos professores, consta-se um equilíbrio entre as variáveis, ou seja, 

os alunos apresentaram desempenho regular. 

 

Na avaliação dos empregadores, a variação das médias do indicador 

conhecimento encontra-se entre 4 e 5, a menor média 4,557 consta-se na Q5. 

Gestão contábil e financeira, a maior média 5,148 apresenta-se em duas questões, a 

Q1.Planejamento estratégico e Q4.Sistema de informações. O desvio padrão em 

1,271, sendo maior valor encontra-se na Q5. Gestão contábil e financeira. Os 

resultados do desempenho dos alunos na percepção dos empregadores foram 

satisfatórios. 

 

No constructo habilidades, na avaliação dos professores, percebe-se que as 

médias ficaram com 5, sendo 5,067 a menor média da Q10. Mobilizar equipes e a 

maior média  5, 400 em três variáveis,  a Q12.Feedback e integração, Q13.Criar e 
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receber ideias e a Q14.Analisar informações. O desvio padrão com maior valor foi as 

Q13 e Q14. Os resultados do desempenho dos alunos, no constructo habilidade, 

apresentam-se equilibrados.  
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    Tabela 4 - Análise descritiva da pesquisa – Professores e Empregadores 
CONHECIMENTO PROFESSORES EMPREGADORES 

Questão Média Mediana 
Desvio 
Padrão Assimetria Curtose Média Mediana 

Desvio 
Padrão Assimetria Curtose 

Q1. Planejamento estratégico 5,133 5 0,834 0,579 0,502 5,148 5 0,963 -0,305 -0,352 

Q2. Gestão de projetos 4,867 5 0,743 0,227 -0,970 4,852 5 1,046 -1,140 2,221 

Q3. Gestão de pessoas 5,467 6 0,640 -0,802 -0,127 5,082 5 1,187 -0,472 1,187 

Q4. Sistema de informação 4,933 5 0,884 -0,574 0,091 5,148 5 1,108 -0,681 2,282 

Q5. Gestão contábil e financeira 4,933 5 0,799 0,128 -1,348 4,557 5 1,272 -0,610 0,277 

Q6. Planejamento de marketing 5,267 5 0,704 -0,433 -0,669 4,951 5 1,161 -0,695 0,693 

Q7. Gestão em logística 5,133 5 0,834 -0,274 -1,499 5,082 5 1,229 -0,439 0,099 

HABILIDADE PROFESSORES  EMPREGADORES  

Questão Média Mediana 
Desvio 
Padrão Assimetria Curtose Média Mediana 

Desvio 
Padrão Assimetria Curtose 

Q8. Definir metas e objetivos 5,133 5 0,915 0,351 -0,484 5,459 6 1,058 -0,326 -0,546 

Q9. Gerenciar processos 5,267 5 0,961 -0,059 -1,055 5,443 6 1,118 -0,295 -0,862 

Q10. Mobilizar equipes   5,067 5 1,033 -0,149 0,010 5,131 5 1,245 -0,149 -0,967 

Q11. Soluções de problemas 5,267 5 0,704 -0,433 -0,669 5,262 5 1,047 -0,193 -0,460 

Q12. Feedback e integração 5,400 6 0,910 -0,315 -0,714 5,410 5 1,070 -0,221 -0,325 

Q13. Criar e receber ideias 5,400 6 1,056 -0,118 -1,174 5,393 6 1,144 -0,833 1,052 

Q14. Analisar  informações 5,400 6 1,056 -0,118 -1,174 5,131 5 1,162 -0,264 -0,098 

ATITUDE  PROFESSORES  EMPREGADORES  

Questão Média Mediana 
Desvio 
Padrão Assimetria Curtose Média Mediana 

Desvio 
Padrão Assimetria Curtose 

Q15. Coerência discurso prática 5,333 5 0,617 -0,312 -0,404 5,361 5 1,170 -0,427 -0,102 

Q16. Superar desafios  5,667 6 0,900 0,101 -0,676 5,492 6 1,027 -0,741 0,064 

Q17. Compromisso e resultado 5,600 6 0,828 0,070 -0,224 5,836 6 1,067 -1,022 0,755 

Q18. Promover o desen. da equipe 5,400 5 0,986 0,062 -0,810 5,213 5 1,018 -0,447 0,941 

Q19. Entusiasmo e postura 5,600 5 1,056 0,118 -1,174 5,672 6 1,151 -0,947 0,840 

Q20. Ouvir e aceitar opiniões 5,600 6 0,828 0,070 -0,224 5,492 6 1,164 -0,668 0,448 

Q21. Assumir riscos  5,333 5 0,900 -0,101 -0,676 5,426 6 1,271 -0,811 0,975 

     Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 
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 No segundo constructo habilidade, a avaliação dos empregadores, a média 

das variáveis foi 5, sendo que a menor média 5,131, das questões Q10 ,mobilizar 

equipes e Q14 analisar informações, a maior média 5,459 da Q8 definir metas e 

objetivos. O Q10 apresentou o maior índice 1,245 no desvio padrão. Os Resultados 

do desempenho dos alunos, neste indicador, apresentam-se satisfatórios. 

 

No constructo atitude, o resultado da análise da percepção dos professores, a 

menor média 5,333 apresenta-se em duas questões, a Q15. Coerência entre 

discurso e prática e Q21. Assumir riscos. A maior média 5,667 encontra-se na Q16. 

Superar desafios. O desvio padrão 1,056 da Q19. Entusiasmo e postura foi o maior 

valor entre as demais. Analisa-se por meio das médias, que os resultados neste 

indicador, o desempenho mediano dos alunos egressos. 

 

Por fim, as avaliações dos empregadores sobre a atitude dos alunos egressos 

apresentam a menor média das variáveis em 5,213 da Q18. Promover o 

desenvolvimento da equipe e a maior média 5.836 a Q17. Compromisso e resultado. 

O maior valor do desvio padrão deste quadrante 1,271 da Q2. Assumir riscos. Pode-

se concluir que, como os demais resultados, o desempenho dos alunos egressos 

neste indicador foi suficiente. 

 

O comparativo dos resultados entre as percepções dos professores e 

empregadores, sobre o desempenho dos alunos egressos do primeiro indicador: 

conhecimento, conforme consta na tabela 5, mostra-se a menor média 4,632 foi a 

Q5 e a maior média em 5,158 foi a Q3. O desvio padrão com maior valor 1,198 da 

Q5. O comparativo do resultado geral da maior média confirma, na percepção dos 

professores, a variável da Q3, gestão de pessoas e menor média, confirma a 

percepção dos empregadores a Q5, a variável gestão contábil e financeira. 

Assimetria o Q2 apresentou o valor mais alto em -1,059 e de curtose o Q2 e Q4 

apresentaram os indicadores com os valores mais altos sendo 2,280 e 2,069 

respectivamente. Esses valores ainda estão dentro do intervalo de aceitação para o 

que foi discutido, no capítulo de metodologia, como dados quase normais, 

satisfatórios para a utilização de técnicas de análise exploratória como a análise 

fatorial (HAIR  et al., 2006). 
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Tabela 5 -  Conhecimento 

Questão Média Mediana 
Desvio 
Padrão Mínimo Máximo Assimetria Curtose 

Q1. P. Estratégico 5.145 5 0.934 3 7 -0.196 -0.285 

Q2. Ges.Projetos 4.855 5 0.989 1 6 -1.059 2.280 

Q3. Ges. Pessoas 5.158 5 1.108 1 7 -0.623 1.581 

Q4. Sis. Informação 5.105 5 1.066 1 7 -0.622 2.069 

Q5. Contábil e Fin. 4.632 5 1.198 1 7 -0.678 0.571 

Q6. Marketing 5.013 5 1.089 2 7 -0.790 1.030 

Q7. Logística 5.092 5 1.157 2 7 -0.449 0.221 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013). 

 

 A análise das variáveis sobre as habilidades, na tabela 6, todas as médias 

ficaram em 5, sendo que a menor média mostra-se na Q10 mobilizar equipes, e a 

maior média apresenta-se em duas questões, a Q9 gerenciamento de processos e 

Q12 feedback e integração. O desvio padrão com maior valor 1,200 na Q10. 

Comparando o resultado geral com a percepção dos professores, confirma-se a 

menor e maior, sendo a Q10 e respectivamente a Q12. 

  

Tabela 6 - Habilidades 

Questão Média Mediana 
Desvio 
Padrão Mínimo Máximo Assimetria Curtose 

Q8. Definir metas 5,395 5 1,034 3 7 -0,193 -0,647 

Q9. Geren. processos 5,408 6 1,085 3 7 -0,239 -0,886 

Q10. Mobilizar equipes 5,118 5 1,200 3 7 -0,139 -0,863 

Q11. Sol. problemas 5,263 5 0,985 3 7 -0,212 -0,314 

Q12. Feedback 5,408 5 1,035 3 7 -0,228 -0,345 

Q13. Criar ideias 5,395 6 1,120 2 7 -0,722 0,737 

Q14. A. informações 5,184 5 1,140 2 7 -0,262 -0,205 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

 A análise descritiva dos indicadores do constructo Atitudes, apresentada na 

tabela 7, as médias ficaram em 5. A menor média foi a da Q18 desenvolvimento de 

equipes e maior média a Q17 compromisso e resultado; o desvio padrão com maior 

índice foi a Q21 assumir riscos. Relacionando o resultado geral com a percepção 

dos empregadores, confirma-se a maior média a Q17 e a menor média Q18. No 

quesito assimetria, a questão Q17 apresentou maior valor -0,863 e Q15 com o 

menor valor em -0,431 e a curtose a questão Q21 apresentou o valor mais alto em 

1,010 e a questão Q16 o valor mais baixo em 0,079. Também para estes 

constructos, os dados coletados apresentam características de quase normalidade. 
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Além disso, o constructo relativo às habilidades dos alunos egressos do SENAC foi 

o que apresentou os maiores valores para a mediana, com valores iguais a 6 para a 

maioria das variáveis, exceto Q15 e Q18. Isso indica que dentro do grupo de 

entrevistados, a percepção sobre as habilidades dos egressos é a que contribui com 

o maior peso à boa avaliação sobre o desempenho dos mesmos. 

  

Tabela 7 – Atitudes 

Questão Média Mediana 
Desvio 
Padrão Mínimo Máximo Assimetria Curtose 

Q15. Coerência discurso 5,355 5 1,080 2 7 -0,431 0,213 

Q16. Superar desafios 5,526 6 1,000 3 7 -0,650 0,079 

Q17. Compromisso  5,789 6 1,024 3 7 -0,863 0,555 

Q18. Desen. equipes 5,250 5 1,008 2 7 -0,366 0,670 

Q19. Entusiasmo 5,658 6 1,126 2 7 -0,780 0,513 

Q20. Ouvir e escutar 5,513 6 1,101 2 7 -0,649 0,605 

Q21. Assumir riscos 5,408 6 1,202 1 7 -0,747 1,010 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

 

5.4  AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS DOS EGRESSOS 

 

 

 Os resultados apresentados seguem a percepção dos professores da 

Instituição de Ensino e dos empregadores, quanto às principais competências 

desenvolvidas e não desenvolvidas dos alunos egressos do curso de Tecnologia em 

Processos Gerenciais. O gráfico 5, demonstra sobre as competências desenvolvidas 

dos egressos, na percepção dos professores, o qual ficou com 15% para o 

conhecimento teórico;  em seguida, criatividade com 13%; trabalho em equipe 12%, 

comprometimento; análise crítica e oralidade 10%; organização 6%; tomada de 

decisão e comunicação 4%. Pode-se concluir que há o envolvimento mútuo entre os 

professores e alunos sobre a aprendizagem e comportamento exigido pela 

Instituição de Ensino, devido aos resultados de competência técnica e  

comportamental dos alunos. 
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Gráfico 5: Competências desenvolvidas dos alunos egressos  – IES. 
Fonte: Dados da Pesquisa (2013). 
 

 O gráfico 6 apresenta as competências não desenvolvidas, na percepção dos 

professores sobre os egressos.  O maior indicador com 18% refere-se à dificuldade 

de interpretar textos; seguida da falta de objetividade 15%; na sequência aparece o  

baixo raciocínio lógico 13%; a falta de conhecimento técnico, de conhecimento em 

recursos tecnológicos e de liderança 10%; a dificuldade de conciliar teoria e prática, 

motivação e concentração 6%, e criatividade 3%. Percebe-se a dificuldade dos 

alunos acerca da compreensão e análise de textos e dados, bem como a  falta de 

leitura e o domínio deficiente da matemática, além da dificuldade de domínio de  uso 

dos recursos tecnológicos e do conhecimento técnico. É necessário ressaltar que as 

maiores deficiências se apresentam nas competências comportamentais - 

habilidades.  
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Gráfico 6: Competências não desenvolvidas dos alunos egressos – IES 
Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
 

 Na análise dos empregadores sobre as competências desenvolvidas dos 

alunos egressos, conforme o gráfico 07, apresenta-se com maior índice o 

conhecimento técnico 16%, na sequência responsabilidade 13%, relacionamento 

interpessoal e comprometimento 11%,  motivação 10%, organização 8%, trabalho 

em equipe e criatividade 7%, foco em resultado 6% e comunicação 5%. Os 

resultados apresentados indicam que o desempenho dos alunos vem atendendo às 

expectativas dos empregadores, através da competência técnica e comportamental. 

Destaca-se a responsabilidade, relacionamento interpessoal, comprometimento e a 

motivação. 

 

 A competência não desenvolvida dos alunos egressos na percepção dos 

empregadores apresenta-se no gráfico 08. O indicador com maior índice foi 

motivação 17%, tomada de decisão 15%%,  relacionamento interpessoal,  liderança, 

organização 11%, conhecimento técnico 10%, criatividade e foco em resultado 6%, 

comprometimento 5% e trabalho em equipe 2%.  
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Gráfico 7: Competências desenvolvidas dos alunos egressos – Empregadores 
Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 
 

 Comparando as respostas dos empregadores, através dos dois gráficos 7 e 8, 

verifica-se que o indicador relacionamento interpessoal ficou em 11% para ambos, 

ou seja, considera-se para um grupo com competência desenvolvida e para outro 

grupo com competência não desenvolvida. O comprometimento aparece como forte 

competência desenvolvida e não desenvolvida com o índice bem menor, a 

responsabilidade tem acentuada competência desenvolvida, porém no gráfico 08 

não consta como competência não desenvolvida.  

 

 
Gráfico 8: Competências não desenvolvidas dos alunos egressos – Empregadores. 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 
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O conhecimento técnico aparece com 16%, sendo a competência 

desenvolvida com maior porcentagem sobre as demais e no gráfico 08 com 10 %, 

sinalizando que há carência nos alunos egressos sobre a as funções específicas 

para desempenho de atividades. A tomada de decisão é a competência que não 

consta no gráfico 07, como competência desenvolvida, porém aparece com alto 

índice de competência não desenvolvida no gráfico 08, sendo esta uma atribuição 

importante ao aluno egresso em sua formação. 

 

Tabela 8 - Competências desenvolvidas  
Professores Empregadores 

Competências desenvolvidas % Competências desenvolvidas % 

Conhecimento teórico 15% Conhecimento Técnico 16% 

Criatividade 13% Responsabilidade 13% 

Trabalho em Equipe 12% Rel. Interpessoal e comprometimento. 11% 

Análise Crítica 10% Motivação 10% 

Oralidade 10% Organização 8% 

Organização 6% Trabalho em equipe e criatividade 7% 

Tomada de decisão 4% Foco em resultado 6% 

Comunicação 4% Comunicação 5% 

 Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Os resultados sobre a percepção das competências desenvolvidas dos 

egressos, comparativo entre professores e empregadores, conforme tabela 8, são as 

variáveis com maiores diferenças, criatividade 13% e 7% respectivamente e o 

trabalho em equipe 12% e 7%. As variáveis com as menores diferenças são 

conhecimento teórico e técnico, 15% e 16%, e comunicação 4% e 5%. 

Tabela 9 - Competências não desenvolvidas  
Professores Empregadores 

Competências não desenvolvidas % Competências não desenvolvidas % 

Interpretação de texto 18% Motivação 17% 

Objetividade 15% Tomada de decisão 15% 

Raciocínio lógico 13% Relacionamento Interpessoal 11% 

Conhecimento técnico 10% Liderança  11% 

Conh.. Recursos tecnológicos 10% Organização 11% 

Liderança 10% Conhecimento técnico 10% 

Conciliar teoria e prática 6% Foco em resultado 6% 

Motivação 6% Criatividade  6% 

Concentração 6% Comprometimento 5% 

Criatividade 3% Trabalho em equipe 2% 

 Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Na tabela 9, a avaliação das competências não desenvolvidas dos alunos 

egressos, a variável que apresenta maior diferença na avaliação entre professores e 

empregadores é a motivação, 6% e 17%. Verifica-se que as três variáveis com maior 

percentual, na análise dos empregadores, são competências comportamentais, 

motivação, tomada de decisão, relacionamento interpessoal, liderança e 

organização. 

 

 

5.5  ANÁLISE FATORIAL 

 

 

As tabelas a seguir apresentam a correlação entre os indicadores de 

conhecimento, habilidades e atitudes, a comunalidade extraída em cada indicador 

de cada dimensão, o valor da medida de adequação da amostra (MSA) para cada 

indicador, e as cargas obtidas por cada indicador no fator único extraído. As análises 

de cada tabela são feitas a partir dos indicadores e escores determinados na 

metodologia desta dissertação. 

 
Tabela 10 – Correlações, cargas e índice do indicador da dimensão: conhecimento. 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 

Q1. Planejamento Estratégico 1,000 0,600 0,480 0,467 0,441 0,549 0,494 

Q2. Gestão de Projetos 0,600 1,000 0,641 0,596 0,618 0,509 0,420 

Q3. Gestão de Pessoas 0,480 0,641 1,000 0,641 0,416 0,429 0,498 

Q4. Sistema de Informação 0,467 0,596 0,641 1,000 0,480 0,378 0,403 

Q5. Contábil e Finanças 0,441 0,618 0,416 0,480 1,000 0,494 0,429 

Q6. Planejamento Marketing 0,549 0,509 0,429 0,378 0,494 1,000 0,750 

Q7. Gestão de Logística 0,494 0,420 0,498 0,403 0,429 0,750 1,000 

MSA 0,916 0,817 0,822 0,877 0,874 0,777 0,756 

Comunalidade 0,571 0,685 0,595 0,550 0,523 0,592 0,556 

Carga no Fator 1 0,756 0,827 0,772 0,742 0,723 0,769 0,746 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013). 

 

 Analisando a Tabela 10, verifica-se que todas as variáveis apresentam 

correlação positiva e forte com as demais. A comunalidade indica o percentual de 

variância do item que compartilha com os demais, podendo ser tomado como 

indicador da confiabilidade de cada item, devendo estar acima de 0,5. (HAIR et 

al.,2009). Todos os valores de comunalidade para o constructo de conhecimento 
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atingiram valores satisfatórios. Conforme requisitos da metodologia, os valores de 

MSA também apresentaram valores acima do mínimo sugerido para uma boa 

adequação da mostra. Ao averiguar a contribuição de cada variável para o fator 1, 

foram visualizados todos os valores com escores acima de 0,70, o que sugere que 

este constructo pode ser representado por um fator único. 

 

 

Tabela 11 – Correlações, cargas e índice do indicador da dimensão: habilidades 

  Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 

Q8. Definir metas 1,000 0,686 0,714 0,578 0,383 0,600 0,537 

Q9. Gerenciar processos 0,686 1,000 0,792 0,597 0,574 0,611 0,585 

Q10. Mobilizar equipes 0,714 0,792 1,000 0,775 0,540 0,669 0,676 

Q11. Soluções de problemas 0,578 0,597 0,775 1,000 0,547 0,521 0,574 

Q12. Feedback 0,383 0,574 0,540 0,547 1,000 0,503 0,512 

Q13. Criar ideias 0,600 0,611 0,669 0,521 0,503 1,000 0,725 

Q14. Analisar informações 0,537 0,585 0,676 0,574 0,512 0,725 1,000 

MSA 0,913 0,861 0,837 0,849 0,876 0,879 0,892 

Comunalidade 0,629 0,731 0,835 0,651 0,489 0,661 0,655 

Carga no Fator 1 0,793 0,855 0,914 0,807 0,699 0,813 0,809 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

Analisando a Tabela 11, percebe-se que todas as variáveis representativas da 

habilidade possuem correlação positiva entre si, assim como o encontrado para o 

constructo conhecimento. Dos valores de comunalidade para o constructo de 

habilidade, apenas o item Q12 Feedback apresentou valores insatisfatórios, com 

valor de 0,489, sendo abaixo dos 0,50 esperados. No caso dos valores de MSA, 

estes também apresentaram valores acima do mínimo sugerido para uma boa 

adequação da amostra. Porém no fator 1, o item Q12, que já havia apresentado 

baixa comunalidade, apresentou o valor de 0,699, também abaixo dos 0,70 

esperados para este indicador. Como a variável Q12 não se enquadrou nos pré-

requisitos mínimos propostos, ela poderia ser excluída das análises seguintes. No 

entanto, como a diferença encontrada foi consideravelmente fraca, optou-se por 

mantê-la na análise.  
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Tabela 12 – Correlações, cargas e índice do indicador da dimensão: Atitudes. 

  Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 

Q15. Coerência discurso 1,000 0,603 0,539 0,591 0,617 0,484 0,401 

Q16. Superar desafios 0,603 1,000 0,735 0,516 0,742 0,454 0,618 

Q17. Compromisso  0,539 0,735 1,000 0,504 0,746 0,393 0,623 

Q18. Desen. equipes 0,591 0,516 0,504 1,000 0,581 0,543 0,366 

Q19. Entusiasmo 0,617 0,742 0,746 0,581 1,000 0,477 0,686 

Q20. Ouvir e escutar 0,484 0,454 0,393 0,543 0,477 1,000 0,343 

Q21. Assumir riscos 0,401 0,618 0,623 0,366 0,686 0,343 1,000 

MSA 0,909 0,903 0,899 0,886 0,880 0,906 0,891 

Comunalidade 0,590 0,740 0,702 0,543 0,797 0,422 0,545 

Carga no Fator 1 0,768 0,860 0,838 0,737 0,893 0,650 0,738 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013). 

A exemplo do que foi encontrado anteriormente, nos demais constructos do 

conhecimento, na tabela 09, os indicadores também apresentam correlação positiva 

com os demais fatores. Dos valores de comunalidade para o constructo de atitude, 

apenas o item Q20 apresentou o valor insatisfatório, em 0,422. No caso dos valores 

de MSA, estes apresentaram valores acima do mínimo sugerido para uma boa 

adequação da mostra. Contudo, nas cargas das variáveis ao fator 1, também o item 

Q20 apresentou o valor de 0,650 ficando abaixo do 0,70,  sendo excluída desta 

pesquisa. 

 

Feita a análise fatorial exploratória, o próximo passo da dissertação foi a 

elaboração da análise fatorial confirmatória. Para a definição da uni- 

dimensionalidade dos constructos utilizados, optou-se por escolher os fatores mais 

representativos em cada caso. A Tabela 13 contém os indicadores de cada um dos 

fatores extraídos para cada constructo.  

 

Tabela 13 – Análise Fatorial confirmatória 

Fonte: Dados da Pesquisa (2013) 

 

Construtos 
Nº Inicial de  

variáveis 

Nº Final de 

variáveis 
Autovalores 

Variância 

extraída 

Alfa de 

Cronbach 

Conhecimento 7 7 4,07 58% 0,89 

Habilidades 7 7 4,65 66% 0,93 

Atitudes 7 6 3,98 66% 0,92 
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Pelos dados observados na Tabela 13, é possível concluir que as variáveis de 

cada constructo estão altamente correlacionadas entre si e que, além disso, juntas 

representam o constructo sugerido, exceto para uma única questão de “Atitude”. 

Dentre as variáveis iniciais de “Conhecimento” e “Habilidades”, todas permaneceram 

com contribuições explicativas ao Fator 1, acima de 0,70. Com isso, a variância 

extraída do fator atingiu valores superiores aos 50% inicialmente propostos para 

todos os casos. O alfa de Cronbach, cujos valores esperados se dão por volta de 

0,60 ou 0,70 (HAIR et al., 2006), apresentaram valores de 0,82, 0,93 e 0,92 para os 

constructos “Conhecimento”, “Habilidades” e “Atitude” respectivamente.  

 

 

5.6 ANÁLISE DE VARIÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS 

 

A partir dos resultados obtidos, na etapa exploratória dos dados quantitativos, 

referente à análise fatorial exploratória e confirmatória, foram construídas escalas 

somativas com as variáveis significativas para cada constructo representativo das 

competências. Assim, ao invés de tratar cada variável individualmente, a escala 

somativa é composta pelas 7 variáveis do Conhecimento, as 7 variáveis da 

Habilidade e 6 da Atitude.  

 

A construção das escalas somativas serviu para a realização dos testes que 

buscam averiguar se há diferenças entre a percepção dos profissionais ligados ao 

SENAC e dos empresários que receberam os egressos do curso pesquisado. Essa 

etapa está ligada ao terceiro objetivo específico desta dissertação. Para a análise da 

comparação das percepções, foi utilizada a técnica estatística ANOVA (do inglês 

analysis of variance). A ANOVA testa a hipótese nula de igualdade entre as médias 

averiguadas para um intervalo, adotado, de confiança de 95%. Para a 

operacionalização dos testes, utilizou-se o software Statistica versão 8 e foram 

investigados cada um dos constructos de forma separada.  

 

Os resultados para o primeiro constructo “Conhecimento” estão apresentados 

no Gráfico 5, a escala total foi composta de 7 variáveis com escala de 1 a 7. Assim, 

a pontuação mínima e máxima possível era de 7 e 49 respectivamente. Através do 
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Gráfico 5, observa-se que a percepção média dos profissionais ligados ao SENAC 

ficou próxima a 36 e dos empresários próxima a 35. Quando levados em 

consideração os desvios padrão pela ANOVA, as diferenças entre as médias foram 

consideradas estatisticamente inexistentes (p-value > 5%). Assim, é relevante e 

possível afirmar que empresários e profissionais do SENAC percebem sob a mesma 

ótica o desempenho dos egressos do curso em Tecnólogo em Processos gerenciais 

no que se refere ao conhecimento.  
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Gráfico 9 – Comparação do constructo conhecimento – Anova. 
Fonte: Dados da pesquisa (2013). 

 

Com relação ao constructo “Habilidade” os resultados foram semelhantes aos 

anteriores, conforme visto pelo Gráfico 5. Dentro de uma amplitude da escala 

somativa que ia de 7 a 49 pontos, as médias sobre a percepção ficaram dentro do 

último quartil, com valores próximos a 37 para ambos os grupos de entrevistados. 

Novamente a ANOVA não encontrou diferenças estatisticamente significativas (p-

value > 5%). Isso dá subsídios para afirmar que não há diferença estatística 
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significativa entre as percepções de desempenho de profissionais ligados ao SENAC 

e empresários que empregaram os alunos egressos do curso estudado.  
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Gráfico 10 – Comparação do constructo habilidade - Anova 
Fonte: Dados da Pesquisa (2013). 

 

Por fim, foi testado com a ANOVA o constructo representativo do 

desempenho referente às “Atitudes” dos alunos egressos do curso de Tecnólogo em 

Processos Gerenciais. Os resultados desta análise estão apresentados no Gráfico 7. 

Para este constructo, diferente dos demais, a amplitude da amostra foi de 6 a 42 

pontos, em virtude de conter apenas 6 variáveis válidas. Ainda assim, as médias das 

percepções dos entrevistados foram as maiores de todos os constructos, com 

valores superiores a 38 pontos. Ainda assim, isso em nada alterou os resultados da 

ANOVA que manteve o padrão dos demais constructos, sem qualquer diferença 

estatística entre as médias (p-value > 5%).  
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Gráfico 11 – Comparação do constructo Atitude - Anova 
Fonte: Dados da Pesquisa (2013). 

 

A partir dos resultados da ANOVA feita sobre as médias das percepções dos 

entrevistados quanto ao desempenho dos alunos egressos, constatou-se que não há 

diferenças estatísticas significativas dos dados. Em síntese, os profissionais ligados 

ao SENAC (a saber, professores, gestores e coordenador) enxergam o desempenho 

dos alunos egressos da mesma maneira que os empresários que contrataram esses 

alunos. Outro fato relevante é que essa percepção, pelas médias, se abona no 

último quartil para todos os casos, ou seja, ambos enxergam os egressos como 

profissionais com bom desempenho. 
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5.7  DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Especificamente sobre as ações de marketing, as respostas dos gestores 

apresentam uma grande semelhança entre si, o que demonstra um alinhamento 

entre os gestores sobre a visão estratégica adotada pela IES para atingir seu público 

alvo. Estes resultados confirmam que Sion (2011) descreve sobre as ações do 

Marketing Educacional, sejam elaboradas e praticadas com objetivos definidos e 

alinhados às estratégias da gestão da IES. Porém, o número de alunos não 

concluintes do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais apresentados no 

quadro 5 e os resultados da avaliação das competências dos egressos na 

percepção dos professores e empregadores mostram a necessidade de aprimorar 

as ações de marketing da IES. 

  

O SENAC realiza as ações de marketing através de divulgações nas mídias, 

patrocínios, ações sociais, visitas a empresas, palestras para ensino médio e, para 

retenção destes alunos, utiliza política de desconto, foco na qualidade, estrutura 

adequada para ensino aprendizagem e acompanhamento pedagógico. Nesse 

mesmo propósito, Rodrigues (2004) enfatiza o sucesso da estratégia de marketing 

por meio das ações para a detenção e a busca de novos alunos depende da 

capacidade da IES em atender às expectativas e entregar o valor percebido ao seu 

público-alvo.   

 

Para mensurar a satisfação dos alunos, a IES utiliza-se de instrumento de 

pesquisa de avaliação, ouvidoria e atendimento ao aluno pelo Núcleo Superior. A 

satisfação está diretamente ligada ao atendimento das perspectivas dos alunos, 

envolvimento do professor, interação estudante-professor, organização do curso e 

demandas do curso (VENTURUNI et al., 2008). Butler (2007) mostrou por meio de 

equações estruturais que o desempenho dos graduandos no mercado de trabalho 

está relacionado à sua satisfação com o curso. Os resultados de júbilo dos alunos, 

do quadro 6, confirmam que a IES tem atendido às expectativas de seus discentes, 

apresenta-se nos últimos três anos o percentual de 95% de satisfação. 
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Para a construção da imagem e reputação, são realizadas as ações sociais, 

encaminhamento de alunos para o mercado de trabalho, parcerias com empresas 

públicas e privadas, divulgação dos trabalhos e pesquisas acadêmicas e campanha 

institucional.  Os estudos de Mainardes, Silva e Domingues (2011), sobre a 

avaliação e o desempenho da IES, o impacto de novos cursos, satisfação dos 

alunos, reconhecimento da sociedade com relação ao que é oferecido pela IES são 

indicadores extremamente relevantes para a construção da imagem e reputação. 

Neste quesito, a Instituição de Ensino apresenta uma imagem consolidada, além dos 

trabalhos sociais, a credibilidade pelos serviços prestados ao longo dos anos. 

 

A IES possui marca reconhecida, através representações em conselhos de 

instituições públicas e entidades, serviços e ações sociais, a qualidade de ensino, 

comprometimento com a aprendizagem e relação profissional com os órgãos 

fiscalizadores. A última questão de como atender as demandas do mercado, é 

realizado através de solicitações apresentadas pelo conselho consultivo, empresas 

públicas e privadas, associações e demais entidades, mas principalmente o 

monitoramento do ambiente e a utilização de ferramentas sobre as demandas de 

cursos de qualificação. 

 

Sion (2011) afirma que o posicionamento da marca deve levar em conta todos 

os fatores de escolha da IES, como a escolha para ingresso no curso, imagem da 

profissão, possibilidade de ascensão financeira, oportunidades no mercado de 

trabalho, gratuidade ou baixo custo das mensalidades, influências de amigos, 

familiares, professores ou profissionais de ensino, aptidão e vocação para o curso 

ou profissão. Embora a pesquisa não tenha encontrado todos estes elementos 

citados pelo autor acima, alguns estão de acordo com os resultados deste e 

mostram a necessidade de desenvolver outras estratégias de marketing para atingir 

todas as variáveis citadas, especialmente para monitorar a formação de profissionais 

egressos. 

 

 A Instituição de Ensino possui um plano de marketing formal através da 

ferramenta 5W2H, com ações e metas definidas, sendo as respostas unânimes na 

confirmação deste plano. A avaliação e mensuração do plano de ação, para atingir 
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as estratégias de marketing, acontecem através de reuniões de coordenadores e 

direção, por relatórios e reformulações do plano através de análises e metas a 

serem atingidas. 

 

As evidências demonstram que as IES, as quais fazem planejamento, 

geralmente o fazem apenas em curto prazo (BASTOS FILHO, 2004). A avaliação 

constante da instituição e do ambiente, em que se está inserida, colabora para um 

planejamento de longo prazo e para a formulação de estratégias de marketing, 

confirmando neste caso, a IES mantém uma avaliação permanente através da 

ferramenta 5W2H. Esta ferramenta é um instrumento parcial para avaliar e verificar 

as ações de marketing, através do Núcleo de Relações com o Mercado, responsável 

pelo marketing da IES. Neste instrumento, são definidos os nomes que estarão 

realizando as ações, prazo e datas, local e objetivo deste trabalho. 

 

Os gestores ratificaram e justificaram que os alunos egressos do curso de 

Tecnologia em Processos Gerenciais atendem às necessidades do mercado de 

trabalho, através da metodologia por competências, aliando teoria e prática, no 

depoimento de alunos e empresários percebe-se que o curso de graduação é de 

qualidade e, neste sentido, há preferência por alunos com formação no SENAC; a 

grade curricular alinhada às necessidades mercadológicas, professores com 

experiência do mercado de trabalho, a demanda de vagas aumentando a cada ano e 

o reconhecimento do mercado através da empregabilidade dos egressos.  

 

Para Venturini et al. (2008), o professor deve incentivar o aluno a não apenas 

desenvolver competências técnicas, mas propiciar a ele conhecimentos para que ele 

possa utilizá-los para transformar a realidade. Enfatiza também que o curso deve 

propiciar a formação de profissionais que se adaptem às mudanças de mercado e 

atendam aos anseios da sociedade. A pesquisa revelou que nem todas as 

competências exigidas pelo mercado estão presentes nos alunos do SENAC 

avaliados, contrariando a opinião dos gestores, no que se referem às competências 

das habilidades, importantes para formação acadêmica dos alunos, na percepção 

dos professores, bem como das habilidades de comportamento na percepção dos 
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empregadores necessários para assumir funções de gerência conforme quadro 9, 

sobre as competências não desenvolvidas. 

 

Em relação ao segundo objetivo, descreve a percepção dos professores da 

IES e dos empregadores sobre as competências dos alunos egressos do SENAC, 

conclui-se que o objetivo também foi atingido, através da análise descritiva. O 

questionário aplicado de acordo com o modelo Braga e Britto (2009), sobre a 

percepção das vinte e uma variáveis das competências gerenciais, formado pelos 

constructos de conhecimento, habilidade, atitudes e através da avaliação da 

assimetria e curtose, identificou-se que os dados são quase normais, foi analisado 

individualmente cada um dos três constructos. 

 

Na análise descritiva dos indicadores do constructo: Conhecimento, 

Habilidade e Atitude, na percepção geral dos egressos, verificou-se que a média 

ficou entre 4 e 5 numa escala de 1 a 7. Na competência Conhecimento, a menor 

média 4,6 foi a variável gestão contábil e financeira e a maior média 5,1 a variável 

gestão de pessoas, porém as respostas dos empregadores relacionadas à gestão 

de pessoas em competências não desenvolvidas foram as variáveis de gestão de 

pessoas. Para Fleury e Fleury (2001), o conhecimento corresponde a informações 

que, ao serem reconhecidas e integradas pelo indivíduo em sua memória, causam 

impacto sobre seu julgamento ou comportamento. Bitencourt (2004) define 

conhecimento em questionamentos e esforços voltados à informação que possam 

agregar valor ao trabalho. O resultado da pesquisa indicou que os egressos 

apresentam desempenho regular em conhecimento, em ambas as percepções dos 

professores e empregadores. Deve a IES dar ênfase às variáveis de menor média, 

para um melhor resultado de seus egressos. 

 

No constructo Habilidades, a menor média mostra-se na variável mobilizar 

equipes, e a maior média apresenta-se em duas variáveis: gerenciamento de 

processos, feedback e integração. Na tabela 9, sobre as competências não 

desenvolvidas, os resultados da avaliação dos professores foram unânimes, quanto 

à dificuldade com interpretação de texto e dados, falta de objetividade e baixo 

raciocínio lógico. Na avaliação dos empregadores, sobre as competências não 
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desenvolvidas, as variáveis foram: motivação, tomada de decisão, relacionamento 

interpessoal, liderança e organização. O constructo habilidade é definido por Lima 

(2010), como a capacidade mais rara e complexa: capacidade analítica, de 

julgamento, de decisão e liderança, assumir riscos e incertezas, exigindo do 

indivíduo maior capacidade das demandas múltiplas e de interação de fatores 

organizacionais. Neste constructo, os resultados demonstram que a IES deve 

articular modelos didáticos que desenvolvam esta competência, pois são requisitos 

importantes para o perfil profissional de conclusão do curso do Tecnólogo em 

Processos Gerenciais e condição necessária para a atuação no mercado de 

trabalho. 

 

A análise descritiva das variáveis do constructo Atitudes, a menor média foi a 

variável desenvolvimento de equipes e a maior média compreende compromisso e 

resultado. Fleury e Fleury (2001) definem atitudes a aspectos sociais e afetivos 

relacionados ao trabalho. Diz respeito a um sentimento ou à predisposição de uma 

pessoa, que determina sua conduta em relação aos outros, ao trabalho ou a 

situações. Nos resultados deste constructo, as médias ficaram acima, em relação 

aos outros, porém destaca-se a variável desenvolver equipes, que está relacionada 

diretamente às competências gerenciais, podendo haver uma deficiência dos alunos 

egressos, como a dificuldade destes profissionais em atuarem frente às suas 

equipes de trabalho. 

 

Como forma de tratar os dados da pesquisa, foi utilizada a análise fatorial 

exploratória e confirmatória, além do uso da Análise de variância para as 

comparações de médias, a fim de responder ao terceiro objetivo: comparar a 

percepção dos professores da IES e dos empregadores sobre as competências dos 

alunos egressos. Os resultados para o primeiro constructo “Conhecimento”, a 

percepção dos profissionais ligados ao SENAC e a percepção dos empregadores, 

comparando-se à média de ambos, foram consideradas estatisticamente 

inexistentes (p-value > 5%). Assim, é possível afirmar que empregadores e 

profissionais do SENAC enxergam do mesmo modo as competências dos egressos 

do curso de Tecnólogo em Processos Gerenciais, no que se refere ao 

conhecimento.  
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Com relação ao constructo “Habilidade” os resultados foram semelhantes ao 

anterior. Novamente a ANOVA não encontrou diferenças, estatisticamente, 

significativas (p-value > 5%). Isso dá subsídios para afirmar que não há diferença 

estatística significativa entre as percepções de desempenho de profissionais ligados 

ao SENAC e empresários que empregaram os alunos egressos do curso estudado.  

Enfim, testou-se com a ANOVA o constructo referente às “Atitudes” dos 

alunos egressos do curso de Tecnólogo em Processos Gerenciais. Ainda assim, as 

médias das percepções dos entrevistados foram as maiores de todos os 

constructos, com valores superiores a 38 pontos. Ainda assim, isso em nada alterou 

os resultados da ANOVA que manteve o padrão dos demais constructos, sem 

qualquer diferença estatística entre as médias (p-value > 5%). A partir dos 

resultados da ANOVA, feitos sobre as médias das percepções dos entrevistados 

quanto às competências dos alunos egressos, constatou-se que não há diferenças 

estatísticas significativas dos dados. Em resumo, os profissionais ligados ao SENAC 

enxergam as competências dos alunos egressos da mesma maneira que os 

empregadores. Outro fato relevante é que essa percepção, pelas médias se dá no 

último quartil para todos os casos, ou seja, ambos enxergam os egressos como 

profissionais com desempenho regular.  

 

As entrevistas dos gestores do SENAC e a pesquisa aplicada aos professores 

e empregadores dos alunos egressos do curso de Tecnologia em Processos 

Gerenciais, realizadas pelo SENAC, dentre os resultados, destaca-se, o alinhamento 

entre os gestores na visão sobre os planos e ações de marketing. Porém o 

percentual de 40% de alunos não concluintes do TPG deve ser revisto como 

prioridade das ações do marketing. As competências não desenvolvidas do 

constructo habilidades, na percepção dos professores, como as variáveis: 

dificuldades de interpretação de textos; falta de objetividade e o baixo raciocínio 

lógico; e na percepção dos empregadores: motivação, tomada de decisão, 

relacionamento Interpessoal, liderança e organização, sinalizam uma preocupação 

que deve ser levada em consideração, pois são competências importantes na 

formação gerencial.  
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 As IES têm como um de seus objetivos a inserção dos seus egressos na 

sociedade de forma a estarem preparados a atuar de maneira produtiva no mercado 

de trabalho (LOUSADA; MARTINS, 2005). Estas Instituições ainda têm a 

responsabilidade de obter retorno quanto à qualidade dos profissionais que formam. 

E é uma das atribuições do Marketing Educacional acompanhar o desempenho dos 

alunos egressos no mercado de trabalho, para validar as entregas para a sociedade, 

em forma de conhecimento, habilidades e atitudes desenvolvidas, conforme 

menciona Vergara e Amaral (2010) e Brambilla (2011) em seus estudos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões a partir dos resultados 

obtidos e analisados no capítulo anterior, partindo-se de cada um dos objetivos 

específicos da pesquisa. Por fim, mostram-se as limitações do trabalho, bem como 

sugestões para futuras pesquisas. Com o desenvolvimento e a conclusão dos 

objetivos, pode-se dessa forma avançar neste processo e contribuir para o alcance 

do objetivo geral que foi definido como: analisar as competências dos alunos 

egressos do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, na percepção dos 

professores e empregadores, sob o enfoque do marketing educacional. 

 

Um dos propósitos desta pesquisa, em Identificar as ações de marketing, 

como o primeiro objetivo, foi atingido através da análise documental e a realização 

de entrevista com os gestores da Instituição de Ensino Superior do SENAC, além 

disso, foi possível identificar o plano de marketing. Especificamente, sobre as ações 

de Marketing, as respostas apresentam algumas analogias, o que confirma o 

alinhamento na visão dos gestores. Sobre as estratégias e as ações de marketing 

que a IES utiliza para atingir seu público alvo, os resultados destas ações se 

confirmam através dos indicadores de satisfação dos alunos, do preenchimento total 

de vagas ofertadas no curso de Tecnologia em Processos Gerenciais, nos últimos 

dois anos. Porém, o índice de evasão está em 40%, este indicador deve ser 

considerado para as novas estratégias de marketing, de maneira que esteja alinhada 

com a missão, e com a visão da IES. 

  

Consoante à percepção dos professores da IES do SENAC e dos 

empregadores, sobre as competências dos alunos egressos, em conformidade ao 

segundo objetivo, conclui-se que foi atinginda através da análise descritiva. Foram 

aplicados os questionários com vinte e uma variáveis das competências gerenciais 

formados pelos constructos de conhecimento, habilidade e atitudes, do modelo 

Braga e Britto (2009). Dentre os resultados, apresentou-se a média dos alunos 

egressos que ficou em 5, em uma escala de 1 a  7. Destacam-se as maiores médias 

em conhecimento teórico e técnico, porém na percepção dos professores houve 



94 

unanimidade em relação às competências não desenvolvidas do constructo 

habilidades, apresentam-se as variáveis: deficiência em interpretar textos, falta de 

objetividade, baixo raciocínio lógico.  

 

Na percepção dos empregadores, sobre as competências não desenvolvidas 

do constructo habilidade, destacam-se as variáveis com maior percentual: 

motivação, tomada de decisão, relacionamento interpessoal, liderança e 

organização; estes resultados sugerem para IES, uma necessidade de revisão e 

reforço para o desenvolvimento desta competência nos alunos, devido a sua 

importância na formação dos futuros gestores, que estarão assumindo funções que 

necessitaram desta habilidade especificamente. 

 

No terceiro objetivo, a comparação sobre a percepção dos professores da IES 

e dos empregadores sobre competências dos alunos egressos, nos resultados do 

primeiro constructo “Conhecimento”, a percepção média dos profissionais ligados ao 

SENAC ficou próxima da percepção dos empregadores. Com relação ao constructo 

“Habilidade”, os resultados foram semelhantes ao anterior, às médias sobre a 

percepção ficaram dentro do último quartil, com valores próximos para ambos os 

grupos de entrevistados. O constructo “Atitudes”, é diferente dos demais, em virtude 

de conter apenas 6 variáveis válidas. Ainda assim, as médias das percepções dos 

entrevistados foram as maiores de todos os constructos. Em resumo, os 

profissionais ligados ao SENAC discernem o desempenho dos alunos egressos da 

mesma maneira que os empresários que contrataram esses alunos, ambos 

enxergam os egressos como profissionais com desempenho satisfatório. 

 

 Pode-se concluir que, na percepção dos gestores e empregadores, por meio 

das competências de conhecimento e atitudes, o desempenho dos alunos egressos 

do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais da IES do SENAC atende de 

maneira regular as necessidades mercadológicas, mas apresenta deficiência em 

habilidades em competências não desenvolvidas. E reforça-se, como uma das 

atribuições do Marketing Educacional, acompanhar o desempenho dos alunos no 

mercado de trabalho para validar as entregas para a sociedade em forma de 
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conhecimento adquirido pelos egressos, sendo este diferencial do marketing na 

educação. 

 

 Deve-se considerar ainda, que durante a execução do projeto de pesquisa, é 

natural que se apresentem limitações. Neste estudo não foi diferente e mesmo 

seguindo a metodologia, a primeira limitação surgiu durante a realização das 

entrevistas, com um dos coordenadores, uma vez que as repostas foram breves e 

sem os detalhes necessários e/ou pela falta de conhecimento sobre as ações de 

marketing realizadas pela Instituição de Ensino.  

 

 A segunda limitação surgiu durante a aplicação da pesquisa, pois alguns 

empregadores conheciam o pesquisador e este, sendo da Instituição de Ensino 

pesquisada, pode ter influência involuntária nas respostas e, por isso é possível não 

evidenciar total clareza no resultado da pesquisa. 

  

 A última limitação está relacionada à impossibilidade de generalização dos 

resultados, tendo em vista que a pesquisa foi aplicada apenas sobre o único curso 

superior da Faculdade de Tecnologia SENAC de Caçador, e como tal, seus 

resultados aplicam-se apenas ao conjunto pesquisado. Não podem, portanto, ser 

ultrapassados para outros, nem para os segmentos deste estudo que pertençam a 

outras regiões. 

 

 Por outro lado, conclui-se que essa validação, especificamente dos 

empregadores, sobre o desempenho dos alunos egressos, através das 

competências, é uma informação nova para a IES, já que não existem registros 

anteriores sobre este tema. Isto significa que estas informações são importantes 

para a estratégia e as ações de Marketing a fim de se obter maior assertividade em 

atender às demandas do mercado e da sociedade. 

  

Por fim, sugere-se para trabalhos futuros, a realização de estudos a respeito 

de Marketing Educacional, as competências e o desempenho dos alunos egressos, 

analisando dois ou mais cursos, e que devem ser aplicados a outras Instituições de 
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Ensino. Pode-se, também, utilizar outras técnicas de análise para comparativos de 

pesquisa e de resultados. 

 

Como contribuição teórica, este trabalho mostrou a necessidade de aplicação 

de variáveis específicas de formação do administrador a serem consideradas no 

modelo teórico de ensino profissional. Além da formação técnica, os alunos 

necessitam da competência comportamental, habilidade e atitude, além do 

conhecimento técnico. E como contribuição empírica, os resultados do estudo 

poderão servir de base para a gestão dos cursos de administração.  

 

Com a finalidade de melhorar a formação de competências em alunos de 

gestão, sugere-se à introdução de jogos de negócios e outras métodos de ensino, a 

fim de que os alunos desenvolvam o processo de tomada de decisão, motivação, 

relacionamento interpessoal, liderança e organização. 
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APÊNDICE A – Questionário  
 

Pesquisa com Gestores do SENAC sobre as ações de marketing desenvolvidas 
 

Esta é uma pesquisa acadêmica, do curso de Mestrado da Universidade do Vale do 

Itajaí (UNIVALI), com o objetivo de analisar as ações do marketing do curso superior 

de Tecnologia em Processos Gerenciais do SENAC. Sua opinião é muito importante 

para que se possa aprimorar a formação profissional desses alunos. 

 

 

1) Quais são as ações de marketing que o SENAC utiliza para: 

 

 

a) Captar e reter alunos. 
 

 
 
 

b) Mensurar a satisfação dos alunos. 
 
 
 
 

c) Construir a imagem e a reputação. 
 
 
 
 

d) Possuir marca reconhecida. 
 
 
 
 

e) Atender as demandas do mercado.  
 
 

 
 

2)  Existe um Plano de marketing formal com ações e metas definidas, com 

prazo, responsáveis e recursos para cada ação? 
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3) O Plano de ação para atingir as estratégias de marketing é avaliado e 

mensurado durante sua execução? 

              

               Sim                                        Não 

a) De que forma? 

 

 

4) Em sua opinião, a formação dos alunos egressos do curso de 

Tecnologia em Processos Gerenciais do SENAC atende às necessidades 

do mercado de trabalho?  

 

                 Sim                                               Não 

 

5) Liste as razões que justificou sua resposta à questão 04. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

CARACTERÍSTICAS DO ENTREVISTADO: 

Cargo/Função:__________________________________________________ 

Tempo no cargo:______________anos completos. 

Gênero:      (   ) Feminino   (   ) Masculino 

    Escolaridade: 

Ensino Médio (    ) 

Ensino Superior  (   )  Qual?________________________________________  

Especialização (   ) Qual?__________________________________________ 

Mestrado (   ) Qual?______________________________________________ 

Doutorado (   ) Qual?_____________________________________________ 
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APÊNDICE B – Questionário  
 
Pesquisa com gestor, coordenadores e professores do SENAC sobre o 
desempenho dos egressos do curso superior de Tecnologia em Processos 
Gerenciais 
 
Esta é uma pesquisa acadêmica, do curso de Mestrado da Universidade do Vale do 
Itajaí (UNIVALI), com o objetivo de analisar a opinião de gestores, coordenadores e 
professores do SENAC sobre as competências dos alunos egressos do curso 
superior de Tecnologia em Processos Gerenciais. Sua opinião é muito importante 
para que se possa aprimorar a formação profissional desses alunos. 
 
Para cada item, marque o número que mais corresponde ao grau de competência 
dos alunos formados pelo SENAC. Use a escala à direita para suas respostas, 
considerando que o número 1 corresponde a pouco e o 7 a muito conhecimento. 
 

BLOCO A 

Conhecimento 

Avalie o grau de conhecimento dos 

egressos para: 
 Pouco                                              Muito 
Conhecimento                    Conhecimento 

1) Elaboração, implemento, controle 
e avaliação do planejamento 
estratégico e planos táticos. 

1 2 3 4 5 6 7 

2) Elaboração e avaliação de 
projetos de investimento de 
novos negócios. 

1 2 3 4 5 6 7 

3) Coordenação de  equipes, 
mediação de conflitos, 
preservação das relações 
interpessoais . 

1 2 3 4 5 6 7 

4) Gerenciamento do sistema de 
informações e de comunicações. 

1 2 3 4 5 6 7 

5) Gerenciamento contábil e 
finanças e legislação. 

1 2 3 4 5 6 7 

6) Planejamento de marketing de 
produtos e serviços. 

1 2 3 4 5 6 7 

7) Controle de logística e cadeia de 
suprimentos 

1 2 3 4 5 6 7 
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BLOCO B 

Habilidades 

Avalie o grau de habilidade dos 

egressos para: 

Pouca                                               Muita 
Habilidade                                Habilidade 

8) Planejar, definir e compartilhar 
metas e objetivos 

1 2 3 4 5 6 7 

9) Gerenciar os processos, 
distribuir atividades e 
responsabilidades 

1 2 3 4 5 6 7 

10)  Influenciar e mobilizar equipes 
com foco em resultados 

1 2 3 4 5 6 7 

11)  Definir ações, alternativas para 
soluções de problemas 

1 2 3 4 5 6 7 

12) Escutar e ouvir, dar e receber 
feedback e integrar as pessoas 

1 2 3 4 5 6 7 

13) Criar  e receber novas idéias e 
promover a sua implementação 

1 2 3 4 5 6 7 

14) Analisar e sintetizar 
informações dos processos e 
pessoas 

1 2 3 4 5 6 7 

 

BLOCO C  

Atitude 

Em que grau os egressos da IES 

possuem as seguintes atitudes: 
Pouca                                              Muita 

15) Coerência entre o discurso e a 
prática. 

1 2 3 4 5 6 7 

16) Superar desafios e alcançar 
resultados. 

1 2 3 4 5 6 7 

17) Compromisso com a missão, 
negócio e resultados. 

1 2 3 4 5 6 7 

18) Promove desenvolvimento de 
todos da equipe. 

1 2 3 4 5 6 7 

19) Entusiasmo, evidenciado na 
postura. 

1 2 3 4 5 6 7 

20) Abertura para ouvir/aceitar 
opiniões. 

1 2 3 4 5 6 7 

21) Assume os riscos e 
conseqüências atribuídas a 
função. 

1 2 3 4 5 6 7 
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1) Liste as 03 principais competências desenvolvidas dos alunos egressos 

do SENAC. Por favor, indique em ordem de prioridade: 

1ª) ___________________________________________________________ 

2ª) ___________________________________________________________ 

3ª) ___________________________________________________________ 

 

2) Liste as 03 principais competências não desenvolvidas dos alunos 

egressos do SENAC. Por favor, indique em ordem de prioridade: 

1ª) ___________________________________________________________ 

2ª) ___________________________________________________________ 

3ª) ___________________________________________________________ 

 

3) Caracterização do Entrevistado: 

Cargo/Função:__________________________________________________ 

Tempo no cargo:________________________________________________ 

Gênero          (   ) Feminino        (   ) Masculino 

Escolaridade: 

Ensino Médio (   ) 

Ensino Superior  (   )  Qual?________________________________________  

Especialização (   ) Qual?__________________________________________ 

Mestrado (   ) Qual?______________________________________________ 

Doutorado (   ) Qual?_____________________________________________ 
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APÊNDICE C – Questionário 
 
Pesquisa com empregadores sobre competências dos alunos egressos do 
curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais dos SENAC 
 
Esta é uma pesquisa acadêmica, do curso de mestrado da Universidade do Vale do 

Itajaí (UNIVALI), com o objetivo de analisar as competências dos alunos egressos 

do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais do SENAC. Sua opinião é 

muito importante para que se possa aprimorar a formação profissional desses 

alunos. 

Para cada item, marque o número que mais corresponde ao grau de competências 

dos alunos contratados. Use a escala à direita para suas respostas, considerando 

que o número 1 corresponde a pouco e o 7 muito. 

 

Cargo do funcionário avaliado:__________________________________________ 

 

BLOCO A 

Conhecimento 

Avalie o grau de conhecimento dos  
Egressos para: 

Pouco                                               Muito 
Conhecimento                   Conhecimento 

1) Elaborar, implementar, controlar e 
avaliar o planejamento estratégico 
e planos táticos. 

1 2 3 4 5 6 7 

2) Elaborar e avaliar projetos de 
investimento de novos negócios. 

1 2 3 4 5 6 7 

3) Coordenar equipes, mediar 
conflitos e preservar as relações 
interpessoais. 

1 2 3 4 5 6 7 

4) Gerenciar  o sistema de 
informações e  de comunicações. 

1 2 3 4 5 6 7 

5) Fazer o gerenciamento contábil e 
financeiro. 

1 2 3 4 5 6 7 

6) Fazer o planejamento do marketing 
e identificar oportunidade de 
mercados. 

1 2 3 4 5 6 7 

7) Fazer o controle de logística e 
cadeia de suprimentos 

1 2 3 4 5 6 7 
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BLOCO B 

Habilidades                                             

Avalie o grau de habilidade do 

egresso para: 

Pouca                                               Muita 
Habilidade                                Habilidade 

8) Planejar, definir e compartilhar 
metas e objetivos 

1 2 3 4 5 6 7 

9) Gerenciar os processos, distribuir 
atividades e responsabilidade 

1 2 3 4 5 6 7 

10)  Influenciar e mobilizar equipes 
com foco em resultados 

1 2 3 4 5 6 7 

11)  Definir ações, alternativas para 
soluções de problemas 

1 2 3 4 5 6 7 

12) Escutar e ouvir, dar e receber 
feedback e integrar as pessoas 

1 2 3 4 5 6 7 

13) Criar  e receber novas idéias e 
promover a sua implementação 

1 2 3 4 5 6 7 

14) Analisar e sintetizar informações 
dos processos e pessoas 

1 2 3 4 5 6 7 

 

BLOCO C 

Atitude 

Em que grau os egressos 

desenvolvem as seguintes atitudes:                                                            

Pouca                                              Muita 

15) Coerência entre o discurso e a 
prática. 

1 2 3 4 5 6 7 

16) Superação de desafios e alcance 
de resultados. 

1 2 3 4 5 6 7 

17) Compromisso com a missão, 
negócio e resultados. 

1 2 3 4 5 6 7 

18) Promove desenvolvimento de 
todos da equipe. 

1 2 3 4 5 6 7 

19) Entusiasmo, evidenciado na 
postura e superação de desafios. 

1 2 3 4 5 6 7 

20) Ouve e aceita opiniões. 
 

1 2 3 4 5 6 7 

21) Assume os riscos e 
conseqüências atribuídas a 
função. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 



115 

1) Liste as 03 principais competências desenvolvidas dos alunos egressos 

do SENAC. Por favor, indique em ordem de prioridade: 

1ª)  ___________________________________________________________ 

2ª)  ___________________________________________________________ 

3ª)  ___________________________________________________________ 

 

2) Liste as 03 principais competências não desenvolvidas dos alunos 

egressos do SENAC. Por favor, indique em ordem de prioridade: 

1ª) ___________________________________________________________ 

2ª) ___________________________________________________________ 

3ª) ___________________________________________________________ 

 

3) Caracterização da Empresa: 

Ramo de atividade:_______________________________________________ 

Tempo de existência:_____________________________________________ 

Número de funcionários:__________________________________________ 

 

4) Caracterização do Entrevistado: 

Cargo/Função:__________________________________________________ 

Tempo no cargo:________________________________________________ 

Gênero      (   ) Feminino   (   ) Masculino 

Escolaridade: 

Ensino Médio (   )      

Ensino Superior  (   )  Qual?________________________________________  

Especialização (   ) Qual?__________________________________________ 

Mestrado (   ) Qual?______________________________________________ 

Doutorado (   ) Qual?_____________________________________________ 
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ANEXO A 

 

 

 

Assunto:

Problema:

Coordenador: Dórie Catarina BebberProcesso Seletivo  

Palestras

How (Como?)When (Quando?) How Much (Quanto?)

Setembro e 

outubro/2012

Who (Quem?) Why (Porquê?) Where (Onde?)What (O que?)

Divulgação do Processo Seletivo NRM
Obter maior número de pessoas inscritas 

no processo seletivo

Cidades de Caçador e 

Região

Campanha em Supermercados NRM Maior visibilidade da Faculdade SENAC 
Supermercados de 

Caçador

Setembro e 

outubro/2012

Distribuição de camisetas - Processo 

Seletivo, para os funcionários do 

supermercados 

Aumentar número de inscrições

Plano de Ação - 5W2H

NRM

Concientizar os alunos sobre a importância 

da qualificação e da empregabilidade no 

mercado de trabalho

Escolas públicas do 

ensino médio

Setembro e 

outubro/2012

Realização de palestras sobre 

empregabilidade para alunos do 02º e 3º 

ano 

Divulgação através de mídias, Jornais, 

rádios, banners e faixas 

Controle e acompanhamento das 

ações da campanha do processo 

seletivo

verificação do número de inscritos no 

processo seletivo
semanalInstituição

Efetividade nas ações da companha do 

processo seletivo 
NRM
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