
Pesquisa avalia
parcerias
institucionais
naslES

cada ano, as Instituições de Ensino Su-
perior integram-se mais às sociedades
e organizações e percebem, por meio
de parcerias, a necessidade de estreitar

seu papel como vínculo entre mercado e clientes.
As metodologias utilizadas são as mais variadas,
de descontos e patrocínios a benefícios e servi-
ços, e periodicamente são criadas novas estraté-
gias. Para analisar como
são e como se dão essas
ações, o Núcleo de Pesqui-
sas Avançadas (Nupea) da
CM Consultoria fez um le-
vantamento sobre as Par-
cerias Institucionais nas
IES. O levantamento con-
tou com a participação de
mais de 35 IES e levou em
conta estrutura de relacio-
namento com o mercado
e ferramentas utilizadas
para essa finalidade.

O resultado, em uma
análise geral, foi positi-
vo, porém aponta para
a necessidade de inves-
tir em estratégias e planejamento para ampliar
o relacionamento corporativo. Das IES analisa-
das, 31,82% atendem hoje menos de mil alunos
e 36,36% abrangem entre mil e 5 mil discentes.
Apenas 9,09% possuem entre 5 mil e 10 mil alu-
nos e 13,64% contam com 10 mil a 50 mil. O nú-
mero de cursos oferecidos por elas também varia.
Das instituições pesquisadas, 18,18% possuem
mais de 20 cursos; 4,55% disponibilizam de 16 a

20, e 27,27% oferecem de 11 a 15. Aquelas que
têm de seis a dez representam 22,73%; três a cin-
co, 13,64%; e 4,55% têm dois cursos.

O leque de produtos oferecidos é, no geral,
amplo. Mais da metade (63,64%) possui bolsas de
estudos especiais para alunos ou dependentes ou
ainda encaminhamento de estagiários por meio
do Núcleo de Estágios. As vantagens são diversas,

variando de processo seletivo
in company (31,82%), consul-
toria júnior (36,36%), network
diferenciado (22,73%), infor-
mações exclusivas (22,73%),
cursos in company (36,36%),
capacitação e serviços para
funcionários (40,91%), enca-
minhamento profissional por
meio de núcleo de Recursos
Humanos (13,64%) e repasse
de recursos por meio de patro-
cínios e incentivos (36,36%).

Unidades de relacionamento
com o mercado

Afirmaram contar com um
departamento independente e estratégico com
foco em relacionamento com o mercado, 22,73%
dos entrevistados e, 27,27% revelaram manter
essa área, porém subordinada a um outro setor.
Entretanto, 18,18% possuem unidades voltadas
ao relacionamento com o mercado somente para
promoção de processos seletivos e 4,55% declara-
ram não investir em relacionamento corporativo.

Metade dos pesquisados apontou que essa área
é totalmente própria e 18,18% disseram ser tercei-
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rizada, mas com administração interna. Contudo
para 31,82% das instituições, esse setor é ligado à
área administrativa; em 18,18%, faz parte da aca-
dêmica e, em 13,64% dos casos, é vinculado dire-
tamente à mantenedora.

As equipes que compõem
essa estrutura se apresenta-
ram enxutas. Em 4,55% dos
casos contam com dez a 20
funcionários e, em 9,09%,
entre cinco e dez integram
a equipe. Das instituições
pesquisadas, 18,18% têm de
duas a cinco pessoas volta-
das a essa atividade, 22,73%
disponibilizam duas e, 9,09%, têm somente
um colaborador.

As unidades são recentes. Foram criadas há
menos de 12 meses em 9,09%, 22,73% têm entre
um e dois anos e 31,82% existem de dois a cinco
anos. Apenas 4,55% das unidades têm entre cinco
e dez anos e 9,09% mais de dez. Revelaram não
possuir área de relacionamento 13,64%. Das ins-
tituições que possuem relacionamento corporati-
vo internamente, 18,18% possuem infra-estrutura
própria e 40,91% compartilham o espaço do de-
partamento ao qual está subordinado.

As instituições oferecem seu programa de
relacionamento na maioria dos casos para as-
sociações comerciais e federações de indústrias
(59,09%) e empresas (77,27%). Participam tam-
bém sindicatos (31,82%), ONGs (36,36%), igrejas
(22,73%), clubes (18,18%) e condomínios (4,55%).
Com a administração pública, o gerenciamento de
relacionamento se dá pelas unidades de relacio-
namento, em 9,09% dos casos, com atendimento
específico e, em 45,45%, com atendimento co-
mum. Para 18,18%, a administração pública tem
participação pouco expressiva nas operações e,
em virtude disso, o relacionamento com ela não é
gerenciado por esse setor em especial.

Contratos firmados

Das instituições pesquisadas, 4,55% possuem
assinados mais de 5 mil contratos e 9,09% entre
501 e mil. Porém, 45,45% contam com 101 a 500
acordos assinados, e menos de 100 contratos
em 27,27% das IES. Desses documentos, 27,27%
referem-se a municípios de atuação com mais
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de 1 milhão de habitantes; 9,09% entre 500 mil e
1 milhão; 18,18% entre 200 e 500 mil; 9,09% entre
100 mil e 200 mil; e 18,18% de 20 mil a 100 mil.

O relacionamento é firmado, em 40,91% dos ca-
sos, por contrato e, em 27,27%,
por termo de compromisso.
Dá-se pela assinatura de con-
vênio sem valor legal 9,09%.
Entre as condições previstas
nesse documento, 4,55% das
instituições prevêem exclusi-
vidade no relacionamento e a
maioria, 72,73%, não prevê.

Os contratos são, em
36,36% dos casos, geren-

ciados por e-mail e telefone e, em 31,82%,
em visitas semanais. Duas ou mais visitas di-
árias são mantidas em 4,55% dos casos de
relacionamentos.

Estratégias e planejamento

Plano tático-operacional específico para o rela-
cionamento com o mercado é bem delineado em
somente 22,73% das IES; outros 22,73% já dese-
nharam um, que está ainda em desenvolvimento.
O número de instituições que atuam de forma re-
ativa, mas sem planejamento, é expressivo, repre-
sentam 27,27%. Porém, apenas 13,64% possuem
estratégias claras, e 27,27% precisam melhorá-las
substancialmente. Para 31,82%, as ações não es-
tão amarradas e focadas em objetivos comuns.

Ferramentas

O relacionamento corporativo está presente no
portal de 45,45% das instituições entrevistadas e
4,55% possuem link próprio separado do site cor-
porativo. A estratégia marca também presença
em materiais promocionais e brindes de 27,27%
das IES e, em 36,36%, a unidade de relacionamen-
to possui material gráfico, mas com restrições.
Apenas 4,55% consideram responsabilidade do
representante contratado "criar valor por meio de
seu discurso".

* Jayme Monteiro Neto é diretor-executivo do
Grupo CM e colunista da revista @prender
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