
O presente artigo resulta do Projecto final de curso intitulado 
“A Imagem do Curso Superior de Assessoria de Administração 
nos Meios Académico e Profissional”cujo principal objectivo é 
a análise da estratégia de comunicação definida pela Universi-
dade do Algarve (UALG) para a divulgação deste curso.  
Tendo em conta que, hoje em dia, a imagem de uma organiza-
ção é determinante na definição do seu fracasso ou sucesso, 
optou-se, dada a pertinência e actualidade deste tema, por 
estudar mais a fundo esta questão. Para tal, foi realizada uma 
sondagem de opinião cujos principais resultados são expostos 
ao longo do artigo.
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COMUNICAÇÃO 

A imagem de uma instituição/orga-
nização resulta de uma estratégia de 
comunicação, que consiste na escolha 
dos meios que se consideram mais 
eficazes para a sua divulgação. Assim 
sendo, comunicação influencia direc-
tamente a imagem projectada pelas 
organizações e estas sentem cada 
vez mais a necessidade de comunicar 
para se darem a conhecer aos seus 
públicos. 

A primeira noção a ter em conta é 
que só existe comunicação, quando 
algo comunicado é comum para o 
emissor e receptor. Na realidade, trata-
se de um processo que coloca em rela-
ção os dois pólos (emissor e receptor) 
que trocam informações. 

A comunicação de uma empresa é 
elaborada tendo em vista a percepção 
que irá suscitar nos seus públicos. 
Mediante os objectivos, que a organi-
zação pretende atingir, é elaborado um 

plano de comunicação. Sendo este o 
documento que define as orientações 
da comunicação incluindo metas, 
objectivos, estratégias, tácticas e 
respectivos orçamentos.

Quando se define um plano de 
comunicação, deve-se considerar 
não apenas aqueles que compram ou 
consomem o produto ou serviço, mas 
também aqueles que influenciam essa 
compra/consumo, ou seja, aqueles 
que podem iniciar o processo de deci-
são, os que influenciam directamente 
a compra e aqueles que podem contri-
buir para a divulgação da imagem da 
empresa. 

Em suma, é coerente afirmar que 
a estratégia de comunicação definida 
por uma organização influencia direc-
tamente a sua imagem. 

IMAGEM

A imagem consiste na ideia que 
o público concebe da empresa e 

relaciona-se com o emissor. Segundo 
J.R.Whitaker Penteado “[…] a imagem 
da empresa junto dos seus públicos 
é vital para assegurar a longevidade 
de uma empresa através da criação 
de um capital de confiança, tal como 
a imagem de marca é fundamental 
para assegurar a permanência de 
um produto no mercado, e contribui, 
decisivamente, para o seu sucesso 
comercial”.(Penteado, 1993:110)

O presente artigo analisa a imagem 
corporativa que pode ser definida 
como a percepção dos vários públicos 
acerca de uma organização.

J.M. Carvalho Ferreira define 
percepção como “[…] o processo 
automático de organizar e estruturar 
as características oriundas de um 
conjunto complexo de estímulos num 
todo interpretável e com significado.” 
(J.M. Carvalho, 2001:231). Por outras 
palavras, a captação da realidade é 
feita em função do significado que tem 
para cada indivíduo. Nós não vemos 
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as coisas como elas são, mas pelo que 
significam para cada um de nós.

A imagem corporativa tem origem 
na identidade visual, é feita através 
da comunicação corporativa e resulta 
da integração na mente dos públicos 
com os quais a empresa se relaciona. 
Perante determinada imagem, o públi-
co manifesta atitudes que se expri-
mem sob a forma de opinião pública 
e a imagem que cada público tem da 
organização determina o sucesso da 
estratégia de comunicação utilizada. 

Se existir uma percepção negativa 
acerca da empresa as pessoas rejeita-
rão a organização contribuindo assim 
para o seu fracasso. Ao invés, se o pú-
blico for cativado, a imagem organiza-
cional será positiva e o sucesso fluirá.

À semelhança de todas as insti-
tuições, a Universidade do Algarve 
difunde uma imagem aos seus públi-
cos que depende de diversos factores, 
tais como, suportes físicos, pessoal 
em contacto, organização, factores de 
imagem visual, suportes e acções de 
comunicação. 

ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 

DA UALG

A estratégia de comunicação da 
UALG baseia-se em dar a conhecer 
os seus cursos e respectivas saídas 
profissionais, através de meios de 
comunicação não publicitária, tais 
como, a semana aberta da Universi-
dade, palestras dadas pelo pessoal 
docente, visitas às escolas secundárias 
para divulgação dos cursos, visitas das 
escolas secundárias às suas Faculda-
des e Escolas Superiores bem como 
participação em feiras e eventos. 
Todas estas acções estão enquadra-
das no âmbito das Relações Públicas, 
que do ponto de vista de Fernando 
Lozano são a “ […] arte de aglutinar e 
orquestrar todos os meios de comuni-
cação e investigação social, em favor 
de determinados fins, com base num 
programa tecnicamente estudado e 
planificado ao serviço de objectivos 
concretos, antecipadamente conside-

rados legítimos.” (Lozano, 2001:62) 
Outro dos pontos que é levado em 

consideração no âmbito da divulgação 
da UALG é a utilização da publicida-
de. Nesta variável de comunicação 
inserem-se as seguintes actividades: 
distribuição de folhetos, afixação de 
cartazes, colocação de outdoors, pu-
blicidade nos autocarros e em outras 
viaturas da UALG, agendas da UALG 
e de outras entidades, spots publici-
tários, artigos e notas de imprensa, 
anúncios em diversas publicações e 
página da UALG na internet. 

Sendo que a estratégia de comu-
nicação definida pela UALG influencia 
directamente a imagem dos seus 
cursos, foi elaborada uma sondagem 
de opinião sobre a imagem do Curso 
Superior de Assessoria de Administra-
ção e a avaliação da estratégia de co-
municação da UALG na sua divulgação. 

SONDAGEM DE OPINIÃO

Na realização do presente estudo 
foram elaborados dois questionários 
distintos aos meios académico e 
laboral.

Na sondagem de opinião destinada 
ao meio académico foram realizados 
questionários a 50 estudantes do 12.º 
ano de escolaridade. A mesma quan-
tidade de questionários foi aplicada 
a representantes de empresas dos 
sectores público e privado. Quer os 
trabalhadores, quer os estudantes 
foram inquiridos aleatoriamente.  

CONHECIMENTO ACERCA DO 

CURSO SUPERIOR DE ASSESSO-

RIA DE ADMINISTRAÇÃO

Relativamente às empresas (FIG.1), 
verificou-se que 64,0% dos inquiridos 
responderam ter conhecimento da 
existência deste curso, enquanto que 
36,0% responderam negativamente. 
Assim constata-se que a maioria da 
amostra conhece o curso, o que deno-
ta a sua popularidade no meio laboral.

O mesmo não sucede em relação 
aos alunos do 12.º ano de escolarida-

de, na medida em que 46,0% afirmam 
conhecê-lo, contra uma maioria de 
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Superior de Assessoria de Administração versus 
sector da empresa
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54,0% que afirmam não ter qualquer 
conhecimento a seu respeito. 

Contudo, a grande parte dos 
estudantes que tem conhecimento 
do Curso Superior de Assessoria de 
Administração sente-se motivada para 
uma eventual frequência num futuro 
próximo (FIG.2).

Tendo em conta estes resultados, 
sugere-se uma reestruturação da es-

tratégia de comunicação utilizada pela 
UALG no sentido de contornar este 
facto, e, desse modo, alcançar uma 
maior popularidade do curso junto dos 
estudantes do ensino secundário. 

É de salientar que, segundo a ob-
servação da figura 3, todas as empre-
sas do sector público (100,0%) estão 
a par da existência do curso. Assim é 
viável afirmar que o Curso Superior de 
Assessoria de Administração é mais 
popular junto das empresas do sector 
público.

MEIO RESPONSÁVEL PELO 

CONHECIMENTO DO CURSO 

SUPERIOR DE ASSESSORIA DE 

ADMINISTRAÇÃO

Nesta questão interrogaram-se os 
inquiridos acerca do meio pelo qual 
tinham tomado conhecimento da exis-
tência do Curso. 

No meio laboral (FIG.4) verificou-se 
que 34,4% dos inquiridos obtiveram 

conhecimento do Curso Superior de 
Assessoria de Administração através 
de estagiários recebidos na empre-
sa. Os meios menos mencionados 
foram os funcionários e os alunos de 
Assessoria de Administração (6,3%). 
Assim é vital apostar cada vez mais em 
contactos e divulgação junto das em-
presas no sentido do acolhimento de 
estagiários do curso, não descurando, 
porém, os outros meios de comunica-
ção mencionados.

Estes resultados evidenciam a 
importância do estágio curricular 
no Curso Superior de Assessoria de 
Administração como forma de integrar 
os recém licenciados e bacharéis no 
mundo laboral e revelam-se um trunfo 
referente à divulgação do curso. 

Verifica-se que os meios mais 
mencionados pelos estudantes (FIG.5) 
foram os familiares e amigos (33,3%). 
Os meios menos referidos foram a pá-
gina da Internet da UALG, os folhetos/
cartazes, as visitas da Universidade às 
escolas e os professores/psicólogos 
com apenas 4,2 % de respostas.

Em suma, de acordo com a amos-
tra, pode-se afirmar que os familiares 
e amigos são os meios mais eficazes 
na divulgação do Curso Superior de 
Assessoria de Administração.

A publicidade exterior e a comuni-
cação publicitária levadas a cabo pela 
UALG tendo em vista a divulgação do 
curso deveriam ser revistas pois são 
as opções menos mencionadas pelos 
estudantes nesta questão.

Presença de licenciados/bacharéis/
alunos de Assessoria de Administração 
nas empresas

De acordo com a figura 6 é possível 
observar que a maioria dos inquiridos 
(59,4%) tem ou já teve um licenciado, 
bacharel ou aluno de Assessoria de 
Administração a exercer funções na 
sua empresa. É de salientar o facto da 
quantidade de colaboradores licencia-
dos nas empresas ser bastante signifi-
cativa. Este facto consolida a ideia de 
que o curso proporciona uma rápida 
e fácil integração dos seus alunos no 
mercado de trabalho.
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Através da observação da tabela 
1, que analisa o motivo pelo qual a 
empresa nunca teve licenciados/ba-
charéis/alunos de Assessoria de 
Administração, é possível verificar que 
o principal motivo se prende com as 
políticas orçamentais (50,0%). Não se 
pode deixar de referir que uma grande 
parte da nossa amostra (41,7%) referiu 

não existir nenhum motivo pelo qual 
nunca teve licenciados, bacharéis 
ou alunos de Assessoria de Adminis-
tração. Apenas 8,3% dos inquiridos 
mencionaram a falta de informação 
como motivo. 

Pode, assim, concluir-se que o 
facto de não existirem mais licen-
ciados/bacharéis/alunos de As-

sessoria de Administração nas empre-
sas não se prende com a quantidade 
de informação, mas com motivos de 
ordem financeira.

As principais vantagens de contra-
tar um licenciado/bacharel/aluno de 
Assessoria de Administração apon-
tadas pelas empresas (TAB.2) foram 
a capacidade de organização, o grau 
de autonomia e a eficácia dos alunos 

da ESGHT. Estes factos evidenciam a 
coerência do plano curricular do curso 
com a realidade profissional, enalte-
cendo desse modo, a formação de 
bons profissionais.

AVALIAÇÃO DA DIVULGAÇÃO 

DO CURSO SUPERIOR DE ASSES-

SORIA DE ADMINISTRAÇÃO

No que diz respeito à avaliação 
da divulgação do Curso Superior de 
Assessoria de Administração nas em-
presas (FIG.7) verifica-se que a gene-
ralidade dos inquiridos manifesta uma 
boa opinião (54,8%). O facto de não ter 
havido classificações não satisfatórias 
revela que a divulgação está a ser bem 
orientada. 

Em relação à divulgação do Curso 
Superior de Assessoria de Adminis-
tração entre os alunos do 12.º ano de 

VA N TAG E N S  D E  C O N T R ATA R  U M  L I C E N C I A D O / B AC H A R E L / A L U N O  
D E  A S S E S S O R I A  D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O

N.º RESPOSTAS % RESPOSTAS

Maior eficácia 5 16,7

Maior sentido de responsabilidade 3 10,0

Maior grau de autonomia 8 26,7

Maior capacidade de integração 1 3,3

Maior capacidade de iniciativa 2 6,7

Maior capacidade de organização 9 30,0

Maior capacidade de trabalhar em equipa 2 6,7

Nenhuma 0 0

Totais 30 100,0

M OT I VO N.º RESPOSTAS % RESPOSTAS

Falta de informação 1 8,3

Políticas Orçamentais 6 50

Não existem motivos 5 50

Totais 12 100,0

tab 1: motivo da inexistência de licenciados/bacharéis/alunos de assessoria de administração na empresa

tab 2: vantagens de contratar um licenciado/bacharél/aluno de assessoria de administração 
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que o meio pelo qual mais empresas 
tomaram conhecimento do curso foi 
através do acolhimento de estagiários. 
Este facto enaltece a importância do 
estágio curricular no plano de estudos 
do Curso Superior de Assessoria de 
Administração integrando os alunos e 
ex-alunos no meio profissional. Para 
além disso, ficou claramente eviden-
ciado que os estagiários são uma mais 
valia para a divulgação tanto do curso, 

como da própria Escola Superior de 
Gestão, Hotelaria e Turismo. 

 Para os alunos do Ensino Secundá-
rio os meios mais referidos pelos quais 
conheceram o curso e a ESGHT foram 
os familiares e amigos e o Guia de 
Acesso ao Ensino Superior.

Apesar da Universidade divulgar os 
cursos na Rádio Universidade do Al-
garve (RUA), nomeadamente, durante 
a Semana Académica, seria interes-
sante divulgá-los durante todo o ano 
abrangendo outras rádios com maior 
audiência entre os jovens, concreta-
mente durante a época dos exames 
nacionais. Nesta altura os estudantes 
tornam-se mais receptivos a todo o 
tipo de informação que de algum modo 
os possa orientar na escolha de um 
futuro curso superior. Também seria 
proveitoso para a divulgação do curso 
a realização de mais visitas às escolas 
secundárias por parte de docentes, 
alunos e ex-alunos do curso. Nessas 

escolaridade (FIG.8), constata-se que 
56,5% dos inquiridos a consideram 
boa. A avaliação satisfatória abrange 
34,8% das escolhas. Conclui-se, assim, 
que a avaliação do curso é maiorita-
riamente boa, seguindo-se a avaliação 
satisfatória. O facto de nenhum dos 
inquiridos ter avaliado negativamente 
a divulgação revela que a quantidade 
de aspectos a melhorar não é muito 
significativa.

PERCEPÇÃO ACERCA DO CURSO 

SUPERIOR DE ASSESSORIA DE 

ADMINISTRAÇÃO 

Segundo a figura 9, que estabelece 
uma comparação entre a percepção 
dos alunos e das empresas acerca do 
Curso Superior de Assessoria de Ad-
ministração, é visível que, de um modo 
geral, os estudantes têm uma percep-
ção mais favorável acerca do mesmo. 
Como se pode observar, 78,3% das 
escolhas dos estudantes recaíram 
sobre uma boa avaliação, enquanto 
apenas 51,6% das empresas fizeram 
esta avaliação. Contudo há que referir 
que as empresas não manifestaram 
opiniões não satisfatórias ao contrário 
de 4,4% dos alunos. 

CONCLUSÃO

De acordo com o estudo estatístico 
realizado, chegou-se à conclusão de 
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visitas poder-se-iam distribuir folhetos 
informativos a alunos e professores e 
esclarecer as dúvidas que eventual-
mente pudessem surgir. A colocação 
de outdoors alusivos ao curso perto 
das escolas secundárias seria, igual-
mente, uma aposta a considerar.

Um dos aspectos positivos da 
análise da amostra é o facto de a 
maioria dos alunos do 12º ano do 
Ensino Secundário se sentir motivado 
para frequentar o Curso Superior de 
Assessoria de Administração.

Deste modo verifica-se que apesar 
do curso ser pouco conhecido no meio 
académico, aqueles que o conhecem 
têm uma boa percepção a seu respeito 
e não põem de parte a hipótese de o 
frequentar num futuro próximo.

Segundo o estudo realizado, a 
maioria dos estudantes do ensino se-
cundário desconhece a existência do 
Curso Superior de Assessoria de Ad-
ministração, como tal, sugere-se que 
a estratégia de comunicação seja mais 
incisiva junto destes alunos, pois eles 
são os potenciais alunos de Assessoria 
de Administração. 

No que diz respeito ao meio pro-
fissional, verificou-se em relação ao 
sector público unanimidade quanto 
ao conhecimento do curso. Sugere-se 
deste modo a realização de campa-
nhas de sensibilização junto do sector 
privado para que se consiga atingir 
uma popularidade equivalente à do 
sector público.

O Curso Superior de Assessoria de 
Administração tem uma considerável 
taxa de empregabilidade, visto que 
grande parte dos seus licenciados/alu-
nos/bacharéis está a exercer funções 
em empresas das mais variadas áreas.

Após a realização do presente 
estudo chegou-se à conclusão que 
a percepção geral acerca do curso é 
incontestavelmente favorável. Para 
tal contribuem todas as técnicas de 
comunicação utilizadas pela UALG. 

Contudo, nunca é de mais referir 
que se deve continuar a investir cada 
vez mais em meios de comunicação 
que possam de alguma forma contri-

fig 5: percepção dos alunos do 12.ºano versus percepção das empresas 
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buir para a contínua melhoria da ima-
gem do Curso Superior de Assessoria 
de Administração.

Espera-se assim que o presente 
estudo possa motivar a elaboração de 
futuras estratégias de comunicação 
envolvendo o Curso Superior de Asses-
soria de Administração e consequente-
mente a sua imagem.
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