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1. RESUMO 

 

Considerando que o âmbito do Ensino Superior público caracteriza-se por 

processos burocratizados e foco em produção científica, faz-se necessária uma 

complementação do modelo de gestão da qualidade atual que acompanhe e avalie o 

desempenho de graduandos e egressos na prática, visando estreitar a relação entre 

Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e o mercado de trabalho, para que haja 

a real avaliação da efetividade do ensino na preparação profissional dos alunos e 

auxiliar na tomada de decisões quanto às ações a serem tomadas. 

 

2. INTRODUÇÃO  

  

Tendo como destaque da cultura organizacional, a estabilidade e a 

burocratização do trabalho, o setor público acaba por dificultar que processos voltados 

para resultados beneficiem o cliente-cidadão (BIAZZI et al., 2011). Tal cultura 

organizacional causa afastamento entre o meio acadêmico e o mercado de trabalho. 

De acordo com Trigueiro (2004), as empresas e outras organizações da sociedade 

procuram, preferencialmente, as IES particulares por estas atuarem com maior 

velocidade no retorno às demandas que lhe são dirigidas e menos burocracia se 

comparadas às públicas, facilitando a formação de parcerias.  

Definidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep), os indicadores de qualidade do Ensino Superior são orientados à 

instituição em si, sua matriz curricular e corpo docente, ou seja, a aspectos voltados 

ao cenário acadêmico, com algumas referências de inserção no mercado, porém 

ainda assistemáticos e não compreendidos de forma clara pelas instituições (SINAES, 

2015). 

 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste artigo é desenvolver um modelo de gestão da qualidade 

que estimule a integração entre Instituições de Ensino Superior Públicas e o mercado 

de trabalho. Os objetivos específicos são colocados como criar indicadores de viés 

qualitativo que contribuam com os métodos de avaliação aplicados pelo Sistema 



 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes); imergir no contexto atual que 

engloba a relação entre IES públicas e o mercado. 

4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada tem como base uma pesquisa exploratória e descritiva 

acerca do cenário em questão para a elaboração do diagnóstico. Logo após, será 

realizada uma pesquisa de campo de cunho qualitativo que será direcionado à 

profissionais da área estratégica de IES públicas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Através de um diagnóstico fundamentado pela metodologia de análise 

mercadológica SWOT, identificou-se ameaças na integração entre Instituições de 

Educação Superior e mercado de trabalho, gerando riscos potenciais não apenas 

internos à essas instituições, mas também envolvendo a sociedade e economia do 

país. Tal cenário prejudica parte da missão das IES públicas, que consiste na 

formação de cidadãos-profissionais ética e tecnicamente qualificados, atores do 

fortalecimento econômico, inseparavelmente, do desenvolvimento da nação 

(SOBRINHO, 2013).  

Segundo o relatório “The Hays Global Skills Index 2017“, elaborado pela 

empresa de recrutamento e seleção Hays, sobre a situação do mercado de trabalho 

em 33 países, no quesito “incompatibilidade de talento”, o Brasil apresenta uma 

pontuação de 8,9 em uma escala de 0 a 10. Esta alta pontuação indica que as 

empresas encontram sérias dificuldades de alinhamento dos talentos com as vagas 

disponibilizadas, evidenciando a falta de preparo do capital intelectual brasileiro às 

demandas do mercado. Tal fato tende a se agravar com a falta de sinergia entre as 

IES públicas e o mercado.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

O resultado advindo deste estudo será a modelagem de um Balanced 

Scorecard, com suas perspectivas adaptadas - aprendizagem e crescimento, clientes, 

financeira e processos internos - para a ótica do âmbito da educação superior pública. 

Esta ferramenta terá viés qualitativo, onde serão desenvolvidos indicadores que 



 

auxiliarão na integração entre Instituições de Educação Superior públicas e o mercado 

de trabalho, de forma a enfatizar a importância do monitoramento dessa relação e 

contribuindo com os métodos avaliativos já estabelecidos pelo Inep. 
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