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RESUMO 

 

Um dos grandes desígnios perseguido pelas instituições de ensino superior (IES) 
nos dias atuais é constituir um relacionamento contínuo e duradouro com seus 
alunos. O avanço acelerado da oferta de educação superior ocorrido nos últimos 
anos no Brasil fez com que o grande desafio dessas instituições seja a retenção 
desses estudantes. No que concerne à fidelização, conhecer o perfil de seu público-
alvo é para as IES uma ferramenta que não pode ser prescindida. Diante desse 
cenário, o objetivo deste trabalho é descrever as características do processo 
decisório dos estudantes de ensino superior na cidade de Curvelo - MG e identificar 
o nível de relacionamento das instituições de ensino com seu público-alvo. Para 
compreender o comportamento desse consumidor, foi usado o modelo de processo 
decisório de Engel, Backwell e Miniard (2000). Com esse, obteve-se um maior 
entendimento das variáveis que compõem o comportamento de consumo na escolha 
pela Instituição de Ensino Superior. Visando a entender melhor o processo decisório 
desses estudantes, adotou-se a metodologia de pesquisa exploratória, com o uso de 
análise qualitativa, onde a coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas com 21 
estudantes regularmente matriculados em três instituições de ensino superior da 
cidade de Curvelo. Para a investigação do nível de relacionamento dessas 
instituições com seus alunos, foi utilizada uma adaptação do modelo de Marketing 
de Relacionamento proposto por Müssnich (2004). A análise dessa relação é 
dividida em nove dimensões: oferta de serviços ao cliente; investimento no 
relacionamento; nível de comparação com fornecedores alternativos (outras 
escolas); troca de informações; dependência; confiança; comprometimento; imagem 
e fidelização. Essa segunda etapa da investigação é classificada como quantitativa, 
podendo ser considerada conclusiva descritiva e envolveu uma amostragem de 200 
estudantes universitários das instituições pesquisadas. O método de coleta de dados 
foi o survey, através da aplicação de questionários com abordagem direta. Os 
resultados das pesquisas apresentam características marcantes do estudante de 
ensino superior de Curvelo em seu processo decisório pelas IES, como a exigência 
do mercado de trabalho, qualificação profissional, indicação de onde estudam para 
familiares e amigos, falta de interesse em mudar de instituição, reputação das 
instituições como motivo de escolha, oportunidades para melhores empregos. Foi 
confirmado, também, um grau de relacionamento considerado satisfatório existente 
entre os acadêmicos e suas IES, podendo ser medido através da análise de 
concordância dos nove construtos de relacionamento avaliados na pesquisa.  
 
 
Palavras chaves: comportamento do consumidor, marketing de relacionamento, 
instituições de ensino superior. 
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ABSTRACT 

 

One of the greatest goals pursued by the Higher Education Institutions nowadays is 
having a long lasting relationship with their students. The fast growing number of 
Universities choices for students to choose from has made keeping student loyalty 
into a main challenge for such institutions. As far as student loyalty is concerned, it’s 
of great importance to get to know the targeted public profile. Considering such 
scenario, the purpose of this work is to describe the characteristics of higher 
education students’ decision making process in the city of Curvelo in the state of 
Minas Gerais, and identify the relationship level between such institutions and their 
targeted public as well. To understand the behavior of the students, Engel, Backwell 
and Miniard’s decision making process model (2000) was used. Such study provided 
a better understanding of the variables which compose consumers’ behavior when 
choosing a University. To better understand the decision making process of students, 
the method of exploratory research was adopted, with the use of qualitative analysis, 
the collection of all the information necessary to this study was done by interviewing 
21 students who were regularly registered in three different Universities from the city 
of Curvelo. For the investigation on the level of relationship of these institutions with 
their students an adaptation of Müssnich’s Model of Relationship Marketing (2004) 
was used. The relationship analysis is divided into nine dimensions: service offering 
for students; relationship investment, level of comparison with alternative suppliers 
(other schools); information exchange; dependence; reliability; commitment; image 
and customer loyalty. The second step of the investigation is classified as 
quantitative; it can be considered descriptive conclusive in which 200 University 
students from institutions used in the research were involved. A survey was made to 
collect all the data from the students and a direct question and answer quiz was 
used. The research results show significant characteristics from students of the city 
of Curvelo Higher Education Institutions in their decision making process when 
choosing a University in which to study, such as; a higher demand in the work 
market, professional qualification, references to where they study to their friends and 
family, lack of interest in moving to another institution, the institution’s reputation and 
opportunities for better jobs as reasons for their choices. Results have also confirmed 
a significant level of satisfaction in the relationship between the academic students 
and their universities, which could be measured through the analysis of the nine 
relationship perceptions assessed in the research. 
 
 
Key words: Consumer Behavior, relationship marketing, higher education institutions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Apresentação 

 

 

O presente estudo trata-se de uma dissertação de mestrado que analisa as 

características do comportamento do consumidor do público universitário de Curvelo 

para os serviços de educação superior bem como avalia o nível do marketing de 

relacionamento existente orientado para a fidelização deste público.  

 

Relativamente ao comportamento do consumidor Engel, Blackwell e Miniard (2000, 

p. 4) definem como sendo as “atividades basicamente envolvidas em obter, 

consumir e dispor de produtos e serviços, incluindo ações decisórias que precedem 

e sucedem estas ações”.  

 

Esta investigação tem como uma de suas finalidades identificar motivações, valores 

e necessidades envolvidas no processo decisório de compra que influenciam na 

demanda pelo serviço de educação superior na cidade de Curvelo e, para tanto, terá 

como sustentação teórica o modelo apresentado por Engel, Blackwell e Miniard 

(2000) que subdivide esse comportamento de consumo em: reconhecimento de 

necessidade; busca; avaliação de alternativa pré-compra; compra; consumo e 

avaliação pós-consumo.  

 

Um estudo sobre o comportamento do consumidor proporciona aos profissionais de 

marketing a se tornarem capazes de ajuizarem com maior precisão e probabilidade 

sobre a compreensão de um processo influenciado por diversos aspectos sejam eles 

psicológicos, culturais ou sociológicos. 

 

Diante dos vários conceitos sobre o marketing encontrados na literatura atual, 

sobretudo por autores como Kotler (2006), Macedo (2005) e Griffin (1998), pode-se 

resumi-lo como sendo as definições de relações e troca com a finalidade de 

satisfazer as necessidades dos clientes, presentes e futuras, através de 

produtos/serviços existentes ou novos. 
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O princípio do marketing de relacionamento, segundo Morgan e Hunt (1994), 

repousa justamente no processo de interação relacional entre os participantes das 

trocas. Tal assertiva corrobora as proposições de Parvatyar (1994) que conceitua o 

Marketing de Relacionamento como um empenho de integração das empresas com 

fornecedores, clientes e outros parceiros, tendo como resultado relacionamentos 

interativos, fortes e contínuos. 

 

Adicionalmente à investigação proposta pelo comportamento do consumidor, o 

presente estudo buscou trazer colaborações ao meio acadêmico, a partir do uso de 

uma adaptação da escala de marketing de relacionamento proposta por Müssnich 

(2004), desenvolvida para mensurar os serviços ao cliente e marketing de 

relacionamento no setor hoteleiro de Porto Alegre.  

 

Utilizando-se da escala de Marketing de Relacionamento proposto por Müssnich 

(2004), foram feitas adaptações das escalas propostas com a finalidade de verificar 

as relações atuais e o nível de relacionamento existente na oferta dos serviços de 

educação superior aos universitários na cidade de Curvelo/MG.  

 

Com o objetivo de uma maior compreensão das relações de troca estabelecidas das 

instituições de ensino pesquisadas com o seu público alvo, ou seja, os estudantes 

universitários foram adotados os construtos teóricos apresentados na pesquisa de 

Müssnich (2004), a saber: dependência; nível de comparação com fornecedores 

alternativos (outras escolas); oferta de serviços ao cliente; investimentos no 

relacionamento; confiança; troca de informações e comprometimento.  

 

É de bom alvitre salientar que estudos a respeito do Comportamento do Consumidor 

e Marketing de Relacionamento vistos de forma complementar permitirão uma 

análise capaz de gerar conhecimento acerca de um público tão significativo em um 

setor em franca expansão na cidade de Curvelo bem como provocar conhecimento e 

informações mercadológicas estratégicas para o conhecimento do setor e para a 

utilização por parte de empreendedores do ramo além de sua contribuição 

acadêmica.  
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1.2 Justificativa e relevância do estudo 

 

 

O setor de serviços no Brasil tem apresentado crescimento e agregação de valores, 

levando a um melhor entendimento acerca das especificidades das atividades do 

negócio, ganhando cada vez mais importância e representatividade na economia. 

 

Nas últimas décadas, o Brasil se transformou em uma economia pautada no setor 

de serviços, onde mais da metade do Produto Interno Bruto – PIB do país é gerado, 

correspondendo a quase dois terços do emprego urbano e metropolitano, segundo a 

Pesquisa Anual de Serviços - PAS, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (2010). 

 

Segundo o mesmo estudo, que traça uma visão geral da estrutura produtiva do setor 

de serviços no Brasil e seus segmentos, quantitativamente, as empresas que 

prestam serviços de modo geral representam 58,3% do PIB brasileiro, patamar 

acima da indústria que apresenta 24,8%, construção civil com 9,1% e da 

agropecuária com 7,8%.  

 

Consoante um estudo realizado pelo Fundo Monetário Internacional (F.M.I.), há uma 

relação muito estreita entre os índices de desenvolvimento de um país em termos de 

renda per capita e o crescimento do setor de serviços, sendo que o crescimento de 

um seria proporcional ao do outro, ou seja, à medida que há um aumento da renda 

per capita de um país, o setor de serviços avança com relação aos demais setores, 

tais como indústria e agricultura.  

 

Neste contexto, Grönroos (1995) certifica que a humanidade vive na “era dos 

serviços” e que atualmente tem presenciado um acelerado avanço neste setor na 

economia mundial, apresentando cada vez mais novas categorias (serviços) à 

medida que a sociedade evolui e torna-se mais exigente. 

 

Em termos de serviço de mão-de-obra, Gianesi e Corrêa (1994) dizem que o setor 

de serviços vem apresentando aumento na participação da economia brasileira, 

mantendo a atual tendência de crescimento deste setor no país. Mister ressaltar 
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que, segundo os autores, esse resultado se deve à participação ativa de mais de 

60% da população que está alocada ao setor de serviços. 

 

Gianesi e Corrêa (1994) ainda salientam que as atividades que compõe o setor de 

serviços no país exercem papel significante no desempenho de outros setores da 

economia e este papel pode ser identificado por meio de três categorias distintas, 

que são o diferencial competitivo, o suporte às atividades de manufatura e o suporte 

como geradores de lucro. 

 

Entre os fatores apontados pelos autores acima como sendo os principais motivos 

que propiciam o aumento da demanda por serviços, está o desejo que o consumidor 

tem de uma melhor qualidade de vida e mais tempo de lazer, segurança, 

transformações sócio-econômicas, aumento da sofisticação e mudanças 

tecnológicas.  

 

O setor educacional, especificamente do ensino superior, pode ser considerado 

atualmente com um dos setores de serviços que mais crescem no Brasil. Isso se dá 

devido à abertura de novas faculdades, que segundo o Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP (2010), tal expansão já representa 

um aumento de mais de 107%, podendo ser corroborado pelo levantamento 

realizado através do Censo da Educação Superior entre os anos de 1996 e 1999. 

 

O marco da expansão do mercado do ensino superior brasileiro está na aprovação 

da Lei de Diretrizes e Bases, em 1996, LDB n° 9394/ 96 (BRASIL, 1996), na qual o 

Ministério da Educação flexibilizou a criação de novas faculdades e cursos 

superiores.  

 

Segundo dados acessados no sítio do INEP (2010), em 1998, havia 6.950 cursos 

superiores em funcionamento no Brasil sendo que em 2004, já somavam 14.339. Se 

for levada em consideração a média do período, pode-se constatar que foram 

abertos 1.490 cursos por ano, 124 por mês e quatro por dia, devendo explicar que a 

maior expansão ocorreu na rede privada, que subiu de 3.980 para 9.147, totalizando 

63,5% do resultado. 
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Ainda conforme dados do INEP (2010), em cinco anos, o número de alunos 

matriculados aumentou 84% na rede privada de Ensino Superior e 31% na rede 

pública. Esse levantamento constata também que as matrículas estão concentradas 

na Região Sudeste, com 50% dos estudantes. Assim, diante da crescente 

concorrência no mercado de ensino superior, pode-se dizer que ao mesmo tempo 

em que cresce o número de faculdades no Brasil vão aumentando as exigências do 

consumidor desse setor. 

  

Após a aprovação da LDB n° 9.394/96, que contempla uma maior liberdade de 

organização para os sistemas de ensino nos termos da Lei, percebeu-se que no 

interior dos estados tem ocorrido a expansão de instituições de ensino superior, 

principalmente o privado, visando atender à demanda de estudantes ali residentes e 

que possuem dificuldades de se descolarem para os grandes centros. 

 

Na cidade de Curvelo, situada no estado de Minas Gerais, que de acordo com o 

IBGE (2010) tem uma população estimada de 75.051 habitantes, também se 

observou um aumento na oferta do ensino superior, não somente pelo crescimento 

do número de instituições de ensino, como também pela quantidade de cursos que 

do ano de 2003 para 2010 aumentaram em dez novos cursos, conforme dados do 

INEP (2010). 

 

Segundo a Prefeitura Municipal de Curvelo (2009), até o ano de 2001, a cidade 

contava com duas Instituições de Ensino Superior em funcionamento: a Faculdade 

de Ciências Humanas de Curvelo, ofertando seis cursos de Licenciatura (Letras, 

Ciências, Biologia, Matemática, Geografia e História), e a Faculdade de Ciências 

Administrativas de Curvelo, com o curso de Bacharelado em Administração. No ano 

de 2002, com a instalação da Universidade Norte do Paraná (UNOPAR) a 

quantidade de cursos teve um aumento de mais de 150% (Administração, Ciências 

Contábeis, Gestão Ambiental, História, Letras, Pedagogia, Serviço Social, Tecnólogo 

em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Marketing e Tecnólogo em 

Gestão de Recursos Humanos).  

 

Essa oferta no número de cursos e vagas justifica-se pela sua posição geográfica 

privilegiada, haja vista que Curvelo/MG faz divisa com vários municípios além de ter 
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o sistema viário a seu favor. Ademais, tendo como motivo predominante a carência 

de uma prestação de serviço de qualidade dos municípios da mesorregião central, a 

cidade se destaca no centro de Minas Gerais como pólo na prestação de serviços, 

sobretudo nos setores de saúde, agropecuária e comércio, como cita a Prefeitura 

Municipal de Curvelo (2009). 

 

Em consequencia, o público universitário na cidade de Curvelo é bastante 

diversificado, apresentando um número considerável de estudantes de outras 

cidades como Inimutaba, Morro da Garça, Presidente Juscelino, Gouveia, Santo 

Hipólito, Monjolos, Felixlândia, Corinto, Três Marias, Lassance, Várzea da Palma, 

Pirapora, Augusto de Lima  e Buenópolis conforme apresenta a Prefeitura Municipal 

de Curvelo (2009).  

 

Menezes (1983), sob a égide do aspecto cultural, apresenta que a busca por este 

setor é fruto da disseminação na sociedade de que a educação é um instrumento de 

qualificação profissional e de promoção de desenvolvimento político-econômico, 

social e cultural de uma região.  

 

No mesmo sentido, Paldês (1998), refletindo sobre a questão da formação e 

qualificação profissional, afirmou que uma das finalidades do ensino superior é 

constituir-se na etapa final da formação cultural e profissional do cidadão, 

endereçando-o para as funções de investigação científica, produção e difusão do 

conhecimento. 

 

Análises relacionadas ao ensino superior na cidade de Curvelo e, por consequência, 

na mesorregião do centro-norte do estado de Minas Gerais, é considerada 

importante para o aspecto econômico, político e cultural. A formação qualificada de 

profissionais contribui para uma sociedade capaz de interagir com o ambiente a sua 

volta, transformando-os em cidadãos pró-ativos politicamente e críticos sobre o 

mecanismo de desenvolvimento social.  

  

Pelo exposto, entender o perfil e os anseios dos estudantes universitários e tentar 

criar um relacionamento efetivo e duradouro tornou-se um fator relevante para a 



 

 

21

constante melhoria da prestação de serviço das instituições de nível superior, 

mormente no município de Curvelo.  

 

Embora essas instituições atendam estudantes de diversos municípios, com público 

diversificado, ainda não houve um estudo orientado para conhecer os assuntos em 

questão, e, diante disso, esta investigação apresenta as seguintes indagações: 

 

Quais são as características do processo decisório do aluno, no que se refere 

aos serviços de educação superior na cidade de Curv elo?  

 

Em que nível de intensidade se encontra o marketing  de relacionamento entre 

instituições de ensino e o público universitário de  Curvelo? 

 

 

1.3 Objetivos 

 

Em congruência à pergunta problema apresentada no presente trabalho, delineiam-

se os objetivos a seguir:  

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é descrever as características do processo decisório 

dos estudantes de ensino superior na cidade de Curvelo e identificar o nível de 

relacionamento das instituições de ensino com seu público-alvo. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever e identificar as características do processo decisório dos estudantes de 

Curvelo no ensino superior; 

 

b) Adaptar e aplicar a escala de marketing de relacionamento proposta por Mussnich 

(2004) no setor de ensino superior na cidade de Curvelo; 
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c) Investigar o nível de relacionamento das instituições de ensino superior com seu 

público-alvo quantificando os seguintes construtos: oferta de serviço ao cliente; 

investimento no relacionamento; nível de comparação com fornecedores alternativos 

(outras escolas); troca de informações; confiança; imagem; dependência; 

comprometimento e fidelização.  

  

1.4 Estrutura da dissertação 

 

A estrutura da dissertação é composta por cinco capítulos. 

 

No primeiro capítulo, é realizada uma breve introdução sobre o tema a ser abordado 

objetivando uma maior familiarização do leitor com o assunto, conforme seguiu.  

 

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico utilizado como base de 

conhecimento para a dissertação, discutindo aspectos relativos às visões 

conceituais do Marketing, Marketing de Serviços, Comportamento do Consumidor e 

sua influência nos serviços de educação superior, variáveis que moldam a tomada 

de decisão (modelo Engel, Blackwell e Miniard como referência), marketing de 

relacionamento tendo o modelo teórico de Müssnich (2004) como base, apontando 

conceitos e definições da literatura no que se refere aos temas em questão. 

 

A metodologia da pesquisa é apresentada no terceiro capítulo, onde são descritas 

as características, as condições, os materiais e métodos utilizados ao longo do 

estudo para o levantamento dos dados e fundamentação teórica desta pesquisa. 

 

No quarto capítulo, são apresentados os dados e informações objeto desta 

pesquisa, bem como a discussão dos resultados, com base em todo o material 

coletado e analisado.  

 

E por fim, no quinto capítulo, são apresentadas as considerações finais e a 

conclusão da pesquisa, bem como as limitações e sugestões para novos estudos 

deste trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Como sustentação para o desenvolvimento da pesquisa e para o alcance dos 

objetivos propostos nesta dissertação, tem-se, a seguir, o referencial teórico 

utilizado.  

 

 

2.1 Marketing: uma visão contextual 

 

 

As definições contemporâneas de Marketing compreendem a construção de um 

satisfatório relacionamento no qual as pessoas ou grupos de compradores 

potenciais obtêm aquilo que desejam ou necessitam e estão habilitados a comprá-

los. 

 

Segundo a AMA (American Marketing Association, 2004), citada por Stahl (2005, p. 

7), o Marketing pode ser definido como “função organizacional e uma série de 

processos para a criação, comunicação e entrega de valor para clientes, e para a 

gerência de relacionamentos com eles de forma que beneficie a organização e seus 

stakeholders”. 

 

De acordo com Churchill e Peter (2005, p. 4), “marketing é o processo de planejar e 

executar a concepção, promoção, estabelecimento de preços, distribuição de bens, 

ideias e serviços de modo a criar trocas que atendam e satisfaçam metas tanto 

individuais como organizacionais”. Definem também o marketing como uma filosofia 

da administração onde se supera até mesmo a venda e a promoção e envolve 

colaboradores da organização com o único propósito de compreender e assegurar a 

satisfação do cliente/consumidor. Para os autores: 

 

A essência do marketing é o desenvolvimento de trocas em que 
organizações e clientes participam voluntariamente de transações 
destinadas a trazer benefícios para ambos. O marketing voltado para o 
valor centra-se não só nos clientes, mas, mais especificamente na maneira 
de criar valor para eles. (CHURCHILL e PETER, 2005, p. 4). 
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Churchill e Peter (2005) explicam que existem dois tipos de clientes observados 

pelos profissionais de marketing e são eles quem participa de trocas comerciais. 

Primeiro, os autores apontam os compradores organizacionais que adquirem bens 

de serviços para empresas. Estes compram produtos para o uso em suas próprias 

empresas ou para vender a outras organizações ou consumidores. Em segundo, 

existem os consumidores que compram bens e serviços para uso próprio ou para 

presentear outras pessoas.  

 

Os consumidores, conforme os autores são aqueles que fazem compras para 

atender as necessidades e desejos, resolver os problemas ou até mesmo melhorar a 

qualidade de vida. É possível afirmar, diante do exposto que, segundo Engel, 

Blackwell e Miniard (2000), o marketing envolve as diversas áreas ligadas aos bens 

de serviço. 

 
Essa área de conhecimento envolve todas as atividades diretamente 
envolvidas em obter, consumir e dispor de bens de serviços, incluindo os 
processos decisórios que antecedem e sucedem tais ações (ENGEL, 
BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 4). 

 

Kotler (2000) define marketing como sendo o processo gerencial e social pelo qual 

pessoas e empresas conseguem obter aquilo que desejam e/ou precisam, 

desenvolvendo e trocando produtos e valores entre si. 

 

O marketing propõe melhorias no mercado através de um mix estrutural de 

atividades e conceitos que, segundo Kotler e Armstrong (2005), indica o atendimento 

de necessidades e desejos, ofertando valores e relações de troca. Esse mix objetiva 

oferecer ao consumidor tudo o que ele colima para satisfazê-lo, a saber:  

 
Produto, que é combinação de bens e serviços que a empresa oferece ao 
mercado alvo; preço, que significa a soma de dinheiro que os clientes 
devem pagar para obter o produto; praça, envolvendo as atividades da 
empresa que tornam o produto disponível para os consumidores-alvos e 
promoção, que significa as atividades que comunicam os atributos do 
produto e persuadem os consumidores-alvos a adquiri-lo, conforme 
salientam (Kotler e Armstrong, 2005, p. 42). 

 

Churchill e Peter (2005) salientam que, como o objetivo do marketing é criar 

intercâmbios lucrativos, as atividades de marketing também influenciam o processo 

de compra do consumidor, consoante já apontado por Kotler e Armstrong (2005). 
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Segundo Churchill e Peter (2005), o marketing voltado para o valor é sustentado por 

uma visão simples de levar o cliente a realizar trocas. Isso acontece quando os 

benefícios dessas trocas excederem os custos, e os serviços e produtos oferecerem 

um valor acima se comparados com outras opções.  Essas outras opções, conforme 

os autores, podem ser os serviços usados atualmente ou anteriormente. 

 

Marketing voltado para o valor é uma orientação para se alcançar objetivos,  
desenvolvendo valor superior para os clientes. Ele é uma extensão da 
orientação para marketing que se apoia em vários princípios e 
pressupostos sobre os clientes (CHURCHILL E PETER, 2005, p. 10). 

 

Esse tipo de marketing, de acordo com os autores, concentra-se na busca pela 

compreensão dos clientes e ambientes, criando um valor superior para os 

consumidores, construindo juntos relacionamentos duradouros. 

 

Ainda segundo as definições de Churchill e Peter (2005, p. 21): 

 
o marketing voltado para o valor centra-se em princípios como oferecer aos 
clientes um valor maior ao que o concorrente pode oferecer, dedicar-se a 
entrega e criação de valores para o cliente, mudar o ambiente sempre que 
necessário for, usar equipes interfuncionais e considerar o impacto das 
atividades do marketing (CHURCHILL e PETER, 2005, p. 21) 

 

De acordo com Mckenna (1999), as novas tecnologias estão transformando as 

escolhas dos clientes e as escolhas, por conseguinte, estão transformando o 

mercado. Em consequencia dessas mudanças, está surgindo um novo paradigma 

de marketing, deixando de ser um marketing do “faça mais”, que se preocupava 

apenas com o volume de vendas, e fazendo surgir um marketing baseado na 

experiência e no conhecimento transformado pelo impulso do poder e pela 

disseminação dos recursos tecnológicos.  

 

O autor alude que em época de escolhas difíceis e mudanças inesperadas, o 

marketing é a solução, pois ele é uma maneira de interagir o consumidor à 

organização, como forma de criar e manter um relacionamento entre eles.  

 

Kotler (2000, p.2) completa a definição de marketing descrevendo que “o marketing 

é ao mesmo tempo uma “arte” e uma “ciência” – há uma tensão constante entre seu 

lado formal e seu lado criativo”. 
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Kotler (2006, p.4) também mostra que marketing é uma ciência que “envolve a 

identificação e a satisfação das necessidades dos indivíduos e sociais no qual pode-

se dizer que ele supre necessidades lucrativamente”.  

 

O bom marketing não é acidental. Ele resulta de planejamento e execução 
cuidadosos. Em quase todos os setores, as práticas de marketing estão 
sendo continuamente refinadas e reformuladas para aumentar as chances 
de sucesso.  (KOTLER, 2006, p. 4) 

 

Reiterando a definição de marketing, Kotler (2006) apresenta que estudos sobre o 

tema devem agir como um norte e liderar departamentos e pessoas no 

desenvolvimento, execução, produção e suprimento de produtos ou serviços para os 

clientes, e, diante disso, considerar a variável comunicação como um ponto vital.  

 

O profissional de marketing não deve agir de forma deliberada e independente do 

desenvolvimento do produto ou do serviço ao cliente, mesmo que tenha um melhor 

entendimento do mercado e das necessidades do consumidor. 

 

As ações do marketing devem estar envolvidas sempre que se discute o 

desenvolvimento do produto ou uma função relacionada ao cliente, sendo muito 

importante a existência de um departamento capaz de determinar a melhor maneira 

de atingir esses clientes.  

 

Marketing não é só Propaganda, Publicidade, Merchandising, Mala Direta, 
Promoção. É muito mais que isso. Marketing hoje não pode ser somente 
sinônimo de Comunicação, e, sim, de Estratégia de Relacionamento com o 
mercado consumidor de cada empresa. Por isso, nos últimos anos, o 
Marketing passou a ter uma importância ainda maior nos organogramas 
das empresas, e as que não o possuem buscam apoio em consultorias 
especializadas na área, para que as ajudem na implementação de ações 
não mais de comunicação, mas sim de relacionamento (MACEDO, 2005, 
p.49).  
 

É notório que, para o setor de marketing, a empresa deve ser direcionada e 

orientada para o mercado.  

 

O marketing tem vários objetivos dentro da organização. Os principais definidos 

pelos autores Kotler (2006), Macedo (2005) e Griffin (1998) podem ser resumidos no 

Quadro 1 abaixo: 
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QUADRO 1: Objetivos do Marketing segundo Almeida, G riffin, Kotler, Macedo 

e Robson. 

AUTOR OBJETIVOS DO MARKETING NA ORGANIZAÇÃO 

Almeida (2004) Conhecer e compreender o cliente muito bem, de modo que o 

produto ou serviço se ajuste e venda por si só 

Griffin (1998) Satisfazer as necessidades e desejos dos clientes. 

Kotler  (2006) Trata-se do gerenciamento da demanda. 

Macedo (2007) Estratégia de relacionamento. 

Robson (1998) Obter e manter clientes. 

Fonte: Adaptado de Kotler, Macedo, Griffin, Almeida, Robson. 

 

A partir do QUADRO 1, pode-se verificar que as ideias entre os diferentes autores se 

correlacionam diretamente ao se tratar da ciência do marketing. 

 

Sinteticamente, nesta análise há um consenso em mercadologia que se volta para a 

avaliação das necessidades humanas na determinação das relações de troca. Os 

principais autores de referência sugerem que é preciso compreendê-las antes de 

qualquer ação produtiva ou mercadológica. 

 

Para Schiffman e Kanuk (2000), as necessidades são a essência do conceito de 

marketing, uma vez que o entender dos motivos humanos permite melhor analisar o 

seu comportamento no mercado. Pelos mesmos, necessidades são forças 

conscientes ou inconscientes, inatas ou adquiridas, que conduzem às pessoas às 

ações e respostas (motivação ou movimento). E defendem não caber ao marketing 

criar carências. Embora não neguem o poder do marketing de estimular as que não 

são percebidas pelo indivíduo. 

 

Para Mckenna (1999), o marketing não é uma função e sim uma maneira de 

negociar para se chegar ao sucesso desejado. É uma tarefa disseminada que conta 

com a colaboração de todos da organização, interagindo o cliente à elaboração do 

produto, desenvolvendo e criando um processo sistêmico de integração que, por 

conseqüência, solidifica o relacionamento. 

 

Sendo assim, torna-se fundamental que as empresas pensem em um conjunto de 

estratégias e ações no sentido explicar para cada um como é o trabalho do outro. 
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Com o passar dos anos, verifica-se que o processo de marketing tem almejado 

compreender, satisfazer e identificar os desejos e necessidades dos consumidores.  

 

Contudo, é preciso entender duas variáveis que são fundamentais nesse processo, 

que são o consumidor e o comportamento, mostrando que o marketing é relevante 

para a conquista do cliente e para garantir a relação entre as partes.  

 

Churchill e Peter (2005) salientam que as oportunidades de sucesso no longo prazo 

podem ser maximizadas com uma orientação para o marketing mesmo que existam 

circunstâncias em que abordagem de produção e venda mostram-se adequadas. 

Esta abordagem, segundo os autores, necessita da compreensão dos desejos e 

necessidades dos consumidores bem como desenvolver produtos e serviços para 

sua satisfação.  

 

Os clientes almejam, além de serviços e produtos de qualidade, preço que os 

atendam e os satisfaçam. Para tanto, é preciso que organizações conheçam o 

mercado e o consumidor. Vavra (1993) explica que a tendência é focar os objetivos 

nos consumidores, procurando atender às necessidades aliados a um bom serviço 

de marketing, sejam estes possíveis clientes finais e institucionais.  

 

O que o autor diz ao se referir aos clientes finais e institucionais é que, para o 

primeiro, trata-se de clientes diretos, consumidores que fazem uso dos produtos no 

varejo; enquanto os institucionais estão diretamente ligados aos clientes industriais 

que fazem aquisição de produtos e serviços em grande quantidade.  

 

A busca pela satisfação do cliente mostra também a necessidade de tratá-lo com 

respeito e dedicação, até porque, de acordo com Zulke1apud Rangel1 (1994, p. 26) 

"As pessoas contam suas experiências ruins para dez outras; as experiências 

positivas são contadas para apenas cinco". 

 

                                                 
1 RANGEL, Alexandre. Cliente Interno: o mexilhão. São Paulo: Marcos Cobra, 1994. 
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Tal afirmação do autor demonstra que proporcionar a satisfação do cliente deve ser 

uma constante nas organizações, seja ela do segmento industrial, comercial ou 

educacional, preocupando-se em prestar serviços de qualidade no dia-a-dia.  

 

Por isso, é importante que a satisfação passe a ser um processo contínuo nas 

empresas e nas instituições de ensino. Pois, amiúde, os clientes se informam sobre 

os produtos e serviços disponibilizados no mercado. Assim, para satisfazê-los, 

conquistá-los e fidelizá-los, torna-se necessário que os profissionais conheçam suas 

atividades.   

 

Churchill e Peter (2005) dizem que, por ser importante para a organização, no 

marketing voltado para o valor, os consumidores precisam ser conhecidos. Para 

tanto, os autores apontam: 

 
Os profissionais de marketing precisam pesquisar os clientes, dividi-los em 
segmentos e selecionar os grupos que serão atendidos. Os grupos são 
chamados de mercados-alvo (CHURCHILL e PETER, 2005, p. 20). 
 

A segurança é um fator levado em conta pelos clientes em uma relação de troca. As 

empresas precisam garantir a segurança na transação de seus serviços, não criando 

falsas expectativas, mas buscando superar aquilo que foi acordado, como explica 

Rauscher2 apud Detzel e Desatnick2 (1995): 

 
A única maneira de provar serviços consistentes ao cliente é fazer com que 
cada funcionário focalize sua atenção na maneira com que ele/ela afeta o 
cliente final – e identificar maneiras para exceder consistentemente suas 
expectativas (DETZEL e DESATNICK, 1995, p. 55). 

 

Para consolidar um relacionamento de troca em que haja segurança, satisfação e 

conquista do cliente, é necessário que as empresas criem planejamentos com 

estratégias de marketing. 

 

Churchill e Peter (2005) salientam que é preciso que as organizações desenvolvam 

planos e estratégias de marketing e executem atividades para implementá-los e 

controlá-los. Os autores ainda demonstram a seguinte relação através do modelo 

gráfico: 

 
                                                 
2 DETZEL, Denis H.; DESATNICK. Gerenciar bem é manter o cliente. São Paulo: Pioneira, 1995. 
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FIGURA 1 

Visão geral da administração de marketing 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Churchill e Peter, 2005, p.19. 

 

Churchill e Peter (2005) explicam que o desenvolvimento de planos e estratégias: 

 
Os planos de marketing são documentos criados por organizações para 
registrar os resultados e análises ambientais, e detalhar estratégias de 
marketing e os resultados pretendidos por elas (CHURCHILL e PETER, 
2005, p.19). 

 

No que se refere à etapa em que se deve entender clientes e mercados, os autores 

explicam que se trata do marketing voltado para o valor, enfatizando a relevância de 

compreender os dois.  

 

Já na fase de desenvolver compostos de marketing, Churchill e Peter (2005) 

afirmam que se trata de uma combinação de instrumentos estratégicos (produto, 

preço, distribuição e promoção) utilizados para criar valor para os clientes, além de 

buscar alcançar os objetivos da organização. Dentro das decisões estratégicas para 

o desenvolvimento do composto de marketing é imprescindível que o conhecimento 

em profundidade sobre o mercado alvo são necessários para obter informações 

sobre as preferências dos consumidores levando em conta as características de 

Desenvolver Planos e 
Estratégias de Marketing 

Entender clientes e mercados 

Desenvolver compostos de 
marketing – produto, preço, 

distribuição e promoção. 

Implantando e controlando as 
atividades de marketing 
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produtos, a relação destes com concorrentes, considerações sobre o preço e a 

intensidade com que o produto é utilizado.  

 

Para Kotler e Keller (2006), completando a abordagem de Churchill e Peter (2005), 

há dois níveis relacionados ao marketing, que são o estratégico e o tático. Quanto 

ao primeiro, ele estabelece os mercados alvo e, baseado em uma avaliação das 

melhores chances do mercado, propõe oferta de valor ao serviço ou produto.  O 

segundo nível inclui características da promoção, do produto, da comercialização, de 

preço e os canais de vendas de serviços.  

 

Acerca da implementação e controle das atividades de marketing, Churchill e Peter 

(2005) salientam que estes devem ser feitos para tornar as ações de marketing 

eficazes e por isso precisam avaliar e verificar sempre o efeito das práticas 

adotadas.   

 

Deve-se ainda considerar que existem fatores que interferem nas expectativas de 

serviços dos clientes para se concretizar um bom negócio. Uma vez que elas 

desempenham um papel considerável na avaliação dos serviços e vendas pelo 

cliente, os profissionais de marketing precisam e querem compreender quais são os 

fatores que as constituem e ainda exercer o controle sobre eles. Desta forma, 

Zeithaml (2003) afirma que:  

 
As expectativas [de serviços] são formadas por diversos fatores 
incontroláveis, desde a experiência dos clientes com outras empresas e 
sua propaganda, até o estado psicológico dos clientes no momento da 
prestação dos serviços. Falando de forma clara, o que os clientes esperam 
é sempre algo tão diverso quanto sua educação, seus valores e sua 
experiência. A mesma peça de propaganda que divulga um “serviço 
pessoal” para uma pessoa pode estar dando a entender a uma outra que o 
anunciante acaba de prometer mais do que realmente pode executar 
(ZEITHAML, 2003, p.71). 

 

Portanto, pode-se dizer que a execução do marketing trata-se de um conjunto de 

ações que permite organizar o composto mercadológico de uma organização para 

posicionar marcas, produtos e serviços e gerar desejos e necessidades nos 

consumidores que por consequência acarretará em um aumento das vendas. Desta 

forma, o sistema de vendas pode ser traduzido em atendimento oferecido ao cliente 
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e está subordinado ao sistema de marketing dentre os quais se formula as 

estratégias que serão colocadas em prática.  

 

De acordo com Porter (1998), estratégia é a produção de planos que visam a 

alcançar objetivos. Uma estratégia de Marketing considerada interessante deve 

integrar os objetivos, as políticas e as sequências de ação de forma coesa para a 

organização. Os objetivos de uma estratégia de marketing são posicionar as 

empresas para que cumpram sua missão de maneira eficiente bem como eficaz.  

 

Segundo Kotler (2000), uma empresa considerada de sucesso, com uma boa 

estratégia de marketing, satisfaz melhor seus clientes em relação a seus 

concorrentes. 

 

O autor acredita que a empresa deve sempre se decidir como irá posicionar-se em 

relação aos seus concorrentes objetivando garantir as maiores vantagens 

competitivas. Essas vantagens podem ajudar na divulgação positiva da imagem e na 

construção do sucesso empresarial. 

 

Kotler (2000) diz que o desenvolvimento das estratégias de marketing competitivo 

inicia com uma avaliação minuciosa de seus concorrentes. A organização deve 

sempre confrontar seus produtos, preços, canais e promoções com a sua 

concorrência, com a finalidade de detectar aspectos que são vantajosos ou não.  

  

Diante do exposto, a empresa não pode prescindir de conhecer seu público-alvo, 

seu concorrente e, com isso, traçar estratégias de marketing para superar as 

expectativas de seu cliente, acarretando a sua satisfação e fidelização.  

 

 

2.1.1 O marketing para a promoção da satisfação do cliente 

 

 

Churchill e Peter (2005) explicam que anteriormente ao marketing as organizações 

já buscavam entender os desejos de seu público. Naquele tempo, as empresas 
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eram menores e conseguiam ter um contato maior com sua clientela, chegando até 

mesmo a oferecer produtos personalizados.  

 

Conforme Detzel e Desatnick (1995), presentemente o mercado tem em sua 

composição várias empresas e profissionais que atuam em um mesmo segmento, 

oferecendo um mesmo produto, sendo cada um a sua maneira. Para satisfazer e 

conquistar seu cliente, as empresas adotam medidas que a distingue da sua 

concorrência.  

 

Para Engel, Blackwell e Miniard (2000) há várias formas de satisfazer o consumidor. 

Os profissionais de marketing devem observar os aspectos que indicam as 

preferências no momento da escolha do serviço/ produtos e suas respectivas 

marcas, aconselhando uma uniformização nos hábitos de consumo. 

 

Sheth et al (2001, p.59) apresenta que as diferenças consideráveis entre 

necessidade e desejo, a saber:  

 

A necessidade é uma condição de insatisfação de um cliente, que o leva a 
uma ação que tornará a condição melhor, enquanto o desejo é a vontade 
de obter mais satisfação do que é absolutamente necessário para melhorar 
uma condição insatisfatória. A necessidade surge de um desconforto nas 
condições físicas ou psicológicas da pessoa e o desejo acontece quando e 
por que o cliente, como pessoa, quer leva suas condições físicas e 
psicológicas a um nível além do estado de apenas conforto mínimo. 
(SHETH 2001, p. 59) 

 
 
Os autores ainda fazem considerações a respeito de necessidades e desejos: 
 

 
As necessidades e desejos distinguem-se pelo fato de que a satisfação 
mínima das necessidades é necessária para sustentar as pessoas como 
organismos saudáveis. Por outro lado, os desejos têm um elemento de 
diferenciação por parte do cliente: ou seja, sua satisfação é desejada, mas 
não essencial (SHETH, 2001, p. 59). 

 

Importante destacar também que as necessidades e desejos do consumidor podem 

se diferenciar em termos dos fatores que os causam, e são determinadas pelas 

características do indivíduo e pelas características do ambiente. 

 



 

 

34

Segundo Schiffman e Kanuk (2000), todas as pessoas buscam prazeres diferentes e 

gastam o dinheiro de forma diferente. Contudo, é notório que existem diversidades 

no comportamento humano, o que normalmente leva a perceber que as pessoas são 

de fato muito parecidas no que se refere à exigência para o consumo. Os autores 

salientam que o comportamento do consumidor tende a ter o mesmo tipo de 

necessidade e as pessoas simplesmente expressam os motivos.  

 

Por essa razão, o entendimento dos fatores motivadores que fazem com que os 

indivíduos consumam é de considerável relevância para as organizações, pois 

permite-se que entendam e façam previsões acerca do comportamento de consumo, 

principalmente se essa exigência estiver relacionada ao setor de educação privada, 

onde, muitas vezes, há uma maior exigência por um ensino superior de qualidade. 

 

Schiffman e Kanuk (2000) afirmam que as necessidades humanas (necessidades do 

consumidor) fazem parte de todo o marketing moderno. O marketing, para os 

autores, é a chave para a sobrevivência de qualquer empresa, proporcionando a 

elas lucratividade e crescimento. Ele é altamente competitivo e sua habilidade de 

identificar e satisfazer necessidade do consumidor leva a organização à frente da 

concorrência. Neste sentido: 

 

As empresas não criam necessidade, apesar de que em algumas ocasiões 
elas possam tornar o consumidor mais consciente de necessidades não-
percebidas. As empresas de sucesso definem seus mercados em termos 
das necessidades que presumem satisfazer, em vez dos produtos que 
vendem. Esta é uma abordagem de marketing orientada para o mercado 
em vez de orientada para a produção. Uma orientação para o mercado 
concentra-se nas necessidades do comprador; a orientação para a 
produção concentra-se nas necessidades do vendedor (SCHIFFMAN e 
KANUK, 2000, p. 59). 

 

 

Um dos elementos com propensão de fidelizar um cliente é a satisfação. Através 

dela, o profissional tem como expor seu talento e competência para tornar estreito o 

seu relacionamento com o cliente, levando-os a serem parceiros comerciais. Nos 

dias atuais, os profissionais devem ser capazes de promover a imagem da empresa 

através da satisfação do cliente. De acordo com Detzel e Desatnick (1995), a 

satisfação do cliente é essencial para o sucesso de qualquer organização: 
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[...] ela é produzida por toda uma organização - por todos os 
departamentos, todas as funções e todas as pessoas. Entre os clientes se 
incluem compradores externos de bens e serviços de organização, 
fornecedores, a comunidade local, funcionários, gerentes e supervisores (e 
acionistas, se a organização for de capital aberto) (DETZEL e DESATNICK, 
1995, p. 8). 
 

De acordo com Engel, Blackwell e Miniard (2000), o cliente contribui diretamente 

para o sucesso da empresa. O seu comportamento, em geral, é intencional e 

orientado a objetivos. Segundo os autores, eles aceitam ou não os produtos e 

serviços, levando em conta a extensão em que sejam entendidos como relevantes 

às necessidades e ao estilo de vida. Satisfazê-lo é fundamental, pois ele pode 

ignorar todos os esforços que quaisquer profissionais de marketing possam 

apresentar.  

 

Para Kotler (2000), há satisfação do cliente quando as ofertas que permeiam 

produtos, serviços e atendimento oferecidos pela organização superam as suas 

expectativas. O autor entende que “satisfação é o sentimento de prazer ou de 

desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto 

(ou resultado) em relação às expectativas da pessoa” (KOTLER, 2000, p. 53). 

 

A importância da satisfação do cliente por meio do marketing é também evidente 

para Allaire3 apud Detzel e Desatnick3 (1995), o qual ele afirma: 

 

Para sobreviver no mercado global de hoje, uma empresa precisa 
satisfazer os clientes fornecendo bens de qualidade e prestando serviços 
de qualidade. Isto exige uma reavaliação contínua das necessidades dos 
clientes e um compromisso inabalável de mudar quando necessário, para 
satisfazer ou superar as expectativas deles (ALLAIRE apud DETZEL e 
DESATNICK, 1995, p. 181), 
 

Para a empresa atingir a excelência relativa à satisfação de seu público, ela deve 

focar nas necessidades deles. As empresas que prosperam adotaram essas 

estratégias e estão atreladas, conforme Kotler (2000), aos valores como qualidade, 

atendimento, limpeza e valor. 

 

Na visão de Detzel e Desatnick (1995), há cinco segredos indicados por eles como 

sendo fundamental para a satisfação do cliente por meio do marketing, quais sejam: 

                                                 
3 DETZEL, Denis H.; DESATNICK. Gerenciar bem é manter o cliente. São Paulo: Pioneira, 1995. 
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1. Criar um foco no cliente em toda a organização. 
2. Estabelecer padrões de desempenho em serviços baseados nos 
funcionários. 
3. Medir o desempenho em serviços em relação a marcos de referência 
(benchmarcks) superiores. 
4. Reconhecer e recompensar comportamentos exemplares em serviços. 
5. Manter o entusiasmo, consistência e previsibilidade para o cliente 
(DETZEL e DESATNICK, 1995, p. 53). 

 

Para os autores, as ações acima citadas contribuem para que o consumidor fique 

satisfeito, criando a possibilidade de aumento nas vendas e participação de 

mercado. A força do colaborador contribui para o sucesso do negócio e, por 

conseqüência, para o crescimento enquanto profissional. 

 

Pode-se afirmar que para o desenvolvimento do marketing os profissionais terão que 

ter ferramentas distintas para lidar com os diferentes tipos de público, pois cada um 

possui diferentes valores e interesses que levam as profissionais posturas diversas e 

apropriadas. Essa postura também influi para que a empresa conheça melhor o 

comportamento do consumidor através do marketing, mostrando uma aproximação 

entre cliente e empresa. 

 

 

2.2 Marketing de serviços 

 

 

Os serviços, na concepção de Lovelock e Wright (2001), podem ser entendidos 

como um desempenho necessariamente intangível que nas relações de troca não 

leva à propriedade de algo, onde pode ou não está associado a um produto físico. 

 

Segundo os mesmos autores, o marketing de serviços é considerado “um ato ou 

desempenho oferecido de uma parte a outra”.  

 

Atividades econômicas que criam valor ou fornecem benefícios aos clientes 
em tempos e lugares específicos, como decorrência da realização de uma 
mudança desejada no – ou em nome do – destinatário do serviço 
(LOVELOCK e WRIGHT, 2001, p. 5). 
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Na concepção apresentada por Kotler (2000), que define produto como tudo aquilo 

que satisfaz uma necessidade, para diferenciar bens físicos e serviços é preciso 

levar em conta pontos subjacentes à sua tangibilidade. Destarte, poderia se definir 

os serviços como sendo produtos cujos atributos intangíveis são mais relevantes 

que os atributos tangíveis.  

 

Um dos principais fatores para a diferenciação entre bens e serviços ressaltados por 

Churchill e Peter (2005) são os esforços despendidos por parte dos consumidores 

no processo de concepção do serviço. Esse esforço pode ser exemplificado através 

dos serviços de educação superior prestados pelas instituições de ensino. Neste 

caso, o consumidor (aluno) além de estar presente na concepção do serviços e 

passar  por uma transformação colabora ainda com determinados esforços físicos e 

psicológicos.  

 

Segundo Lovelock e Wright (2001), isso pode ser explicado pelo fato de alguns 

serviços exercerem um processamento no corpo físico do indivíduo. Exemplificações 

acerca desse envolvimento por parte do consumidor pode ser vizualizado pelo 

serviço de transporte de passageiros ou de tratamentos clínicos, onde a pessoa, 

para gozar do serviço, tem que estar presente. 

 

Uma forma de processamento que envolve diretamente os consumidores pode 

resultar, segundo Lovelock e Wright (2001), no processamento de estímulos 

mentais. Nessa assertiva, os consumidores, ou destinatários de serviços, além de 

exercer um papel ativo e físico no processo de concepção, ainda assim sofrerão 

transformações psicológicas. Vários são os serviços apresentados aos destinatários 

que exercerão influências na maneira de pensar, na construção do conhecimento 

pelo simples fato de estar presente onde o serviço acontece. Exemplo desse 

envolvimento físico direto, e por sua vez proveninente do processamento mental, 

são os  serviços prestados pela Instituições de Ensino Superior. 

 

No processo de avaliação por parte do cliente existe uma diferença importante entre 

bens e serviços que devem ser consideradas. Em se tratando de bens, os 

consumidores têm maiores condições de avaliação entre custos e benefícios 

percebidos antes do momento da compra. Atributos como cor, design, tamanho e 
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adequação fazem parte integrante do processo de avaliação e da formação de 

expectativas por parte do consumidor antes da efetivação da compra e podem 

facilmente ser vizualizados nos bens oferecidos.  

 

No caso dos serviços, pelo fato de serem consumidos imediatamente no momento 

da aquisição, a avaliação da satisfação ou insatisfação só ocorrerá após a 

realização da compra. Essa ação interfere no julgamento de risco de insatisfação por 

parte do consumidor no que tange aos serviços.  

 

Entretanto, Lovelock e Wright (2001) aduzem que os serviços que utilizam maior 

conteúdo tangível, ou seja, que usufruem de bens em seu processo de concepção, 

tendem a reduzir a sensação de risco de insatisfação por parte dos clientes.  

 

Buscando uma relação direta na definição de serviços junto ao ambiente 

empresarial, Grönroos (1995) afirma: 

 

O serviço é uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais ou 
menos intangível – que normalmente, mas não necessariamente, acontece 
durante as interações entre clientes e empregados de serviço e/ou 
recursos físicos ou bens e/ ou sistemas do fornecedor de serviços – que é 
fornecida como como solução ao (s) problema (s) dos clientes 
(GRÖNROOS, 1995, p.36). 
 
 

De acordo com Churchill e Peter (2005), o setor de serviços cresceu em índices 

alarmantes no contexto mundial motivado por duas razões importantes: primeiro, 

devido à demanda dos consumidores e compradores organizacionais e, em 

segundo, pelas novas tecnologias terem tornado os serviços mais acessíveis, 

conforme pode ser observado no Gráfico abaixo.  
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GRÁFICO 1: Uma economia de serviços 
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Fonte: Churchill e Peter, 2005, p. 290. 

 

 

Além de Churchill e Peter (2005), Grönroos (1995) também afima que o mundo vive 

na era dos serviços e por isso influencia e movimenta em grandes parcelas as 

economias mundiais. 

 

Segundo Las Casas (2002, p. 79), “o marketing de serviços necessita de  

considerações diferenciadas para sua comercialização”. Ainda conforme o autor, 

além de decidir como essa atividade será desempenhada, é importante preocupar-

se em qual local e por quem será oferecida ao mercado. 

 

O marketing de serviços, segundo Kotler (2000), é como um conjunto de atividades 

que tem como escopo o planejamento, a avaliação e domínio de programas 

reservados à procura por produtos e serviços. Quando este útlimo é adequadamente 

oferecido, cria possibilidade para o atendimento das necessidades dos 

consumidores e/ou usuários com satisfação, qualidade e de forma lucrativa. 

 

Em afirmação complementar, Kotler (2000) ilustra a prestação de serviço como uma 

ação ou desempenho vistos como naturalmente intangível que uma parte 

disponbiliza a outra e que o resultado trata-se da posse de nenhum bem. Os 

serviços são na verdade consumidos no momento da prestação e depende de um 

elo de uma relação direta entre empresa/consumidor para que estes fiquem 

satisfeitos.  
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Para Churchill e Peter (2005): 

 

O marketing de serviços assemelha-se em vários aspectos ao marketing de 
produtos tangíveis ou bens. Isso porque, do ponto de vista do marketing, 
bens e serviços não são drasticamente diferentes. Ambos são produtos 
destinados a oferece valor aos clientes em uma troca. Ambos devem ser 
oferecidos em locais apropriados por preços aceitáveis. Do mesmo modo, 
os profissionais de marketing usam vários tipos de comunicação para 
informar os mercados-alvo sobre bens e serviços e para estimular as 
compras (CHURCHILL e PETER, 2005, p. 292). 

 

Mesmo com o crescimento desmesurado de especializações em serviços e as 

expansões econômicas existentes, Kotler (2000) menciona que muitos clientes ainda 

não demonstram satisfação com a qualidade de alguns serviços, fazendo-se 

necessária a utilização de ações diferenciadas do marketing visando à antecipação 

e superação de suas expectativas.  

 

Com essa visão, Kotler (2000) explica que a satisfação do cliente está 

intrinsecamente ligada à condição dos serviços prestados, pois serve como 

parâmetro medidor de qualidade. Toda vez que ele retorna a empresa e é 

novamente satisfeito, renova seu nível de qualidade em relação à prestação de 

serviços executada. 

 

Os serviços prestados pelas instituições de ensino superior, por exemplo, deve 

procurar atender as exigências do público universitário. Neste caso, a instituição 

deve oferecer uma melhor proposta de ensino que a concorrência, conquistando e 

fidelizando clientes, pois, da mesma forma que existem diversidades na procura dos 

clientes, também deve haver diversidade no que as instituições oferecem.  

 

Churchill e Peter (2005) afirmam que com o objetivo de satisfazer o consumidor e 

melhorar a qualidade dos serviços prestados, as organizações poderão delimitar 

padrões para a satisfação dos clientes externos e internos e delegar autoridade aos 

funcionários para tomar decisões e resolver possíveis insatisfações diretamente com 

seu público.  
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Além da satisfação do cliente apresentado por Churchill e Peter (2005) e destacados 

acima, um serviço precisa ser compreendido por suas características. Essas podem 

ser definidas:  

Intangibilidade – Os serviços são intangíveis.  Ao contrário dos produtos 
físicos, eles não podem ser sentidos, vistos, cheirados ou provados antes 
de serem adquiridos. 
Inseparabilidade – Os serviços são produzidos e consumidor 
simultaneamente. Como o cliente também está presente enquanto o 
serviço é executado, a interação prestador de serviços-clientes é uma 
característica especial do marketing de serviços.  
Variabilidade – Pelo fato de dependerem de quem os fornecem, além de 
onde e quando são fornecidos, os serviços são altamente variáveis. 
Perecibilidade – Serviços não podem ser estocados. [...] A perecibilidade 
dos serviços não é um problema quando a demanda é estável. (KOTLER, 
2000, p.451: 453). 

 

Reforçando a importância das caracterísiticas dos serviços, existem variadas formas 

de classificação propostas por outros autores. No entanto, de acordo com Grönroos 

(1995), para o desenvolvimento de modelos de gestão realmente efetivos é 

indispensável a compreensão da real necessidade, das expectativas, dos desejos e 

dos critérios de avaliação pelos clientes, independentemente dos critérios de 

classificação dos serviços utilizados. 

 

Neste sentido, a maior compreensão das reais necessidades do cliente irá auxiliar 

as empresas e/ ou os profissionais no mecanismo do processo de oferta desses 

serviços.   

 

A definição do serviço a ser indicado para atender o mercado deverá ser minuciosa, 

bem escolhida, pois se trata de conseguir atender um mercado-alvo e um 

posicionamento favorável ao que é oferecido pela organização. Para Kotler (2000), é 

muito mais proveitoso para a empresa focar suas atividades em nichos específicos e 

adotarem posicionamentos de acordo com o mercado-alvo escolhido, identificando e 

satisfazendo as necessidades deste. Nesse sentido, Churchill e Peter (2005) 

destacam: 

 

Embora o processo de identificar e satisfazer as necessidades dos 
mecados-alvo e criar valor para eles seja essencialmente o mesmo para  
bens e serviços, a natureza dos serviços cria desafios especiais para os 
profissionais de marketing. Eles precisam, portanto, estar atentos para as 
diferenças entre serviços e bens (CHURCHILL e PETER, 2005, p. 292). 
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São considerados de grande utilidade ao processo de concepção dos serviços os 

critérios adotados para a classificação segundo Lovelock e Wright (2001). Existem 

várias formas de classificação que são propostas por outros autores, mas, para 

Grönroos (1995), independentemente da classificação e critérios adotados, para a 

ampliação de modelagem de gestão verdadeiramente essenciais torna-se 

indispensável a compreensão das reais expectativas, necessidades, desejos e 

critérios de avaliação através dos clientes.  

 

No que tange à satisfação e qualidade de serviços, Grönroos (1995) ressalta a 

importância do conhecimento, por parte das empresas, acerca das percepções por 

parte dos clientes. O autor apela ao conceito de satisfação semelhante ao proposto 

por Engel, Blackwell e Miniard (1999) ao citar que o conceito de qualidade para o 

consumidor é o resultante da avaliação experimentada em relação às expectativas.  

 

 

2.3 Comportamento do consumidor e sua influência no s serviços de educação 

superior  

 

 

O comportamento do consumidor, de acordo com Engel, Blackwell e Miniard (1999), 

diz respeito às atividades relacionadas diretamente na obtenção, consumo e 

descarte de produtos ou serviços onde são incluídos os processos decisórios que 

antecedem e sucedem tais ações.  

 

O autor demonstra que esse comportamento está ligado a ações administrativas, 

sendo a base para respostas sólidas para que os profissionais possam oferecer aos 

clientes.  

 

Sobre o comportamento do consumidor Sheth (2001) define como: 

 
O comportamento do consumidor é definido como as atividades mentais, 
físicas e sociais realizadas pelos consumidores que resultam em decisões 
e ações como comprar e utilizar produtos e serviços, bem como pagar por 
eles, assim como descartá-los conforme a situação. A definição proposta 
de comportamento do consumidor inclui várias atividades e muitos papéis 
que as pessoas podem assumir (SHETH, 2001, p. 29). 
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Baseado em sua definição o autor classifica as atividades mentais como todas 

aquelas que se encontram relacionadas aos procedimentos de informação e de 

tomada de decisão por produto ou serviço, ou seja, um aspecto predominantemente 

psicológico. Dentre elas se encontram a avaliação da marca ou serviço, escolha 

através de alternativas, avaliação de experiências de consumo e decisão da melhor 

forma de descarte.  

 

Quanto às atividades físicas Sheth (2001), define como sendo aquelas envolvidas 

em deslocamentos, esforços físicos e gastos de energia do consumidor que estão 

relacionados à compra, consumo e descarte. Já as atividades sociais contam com 

atitudes diretamente relacionadas às interações pessoais nos processos. 

 

Compreender o comportamento do consumidor tem se tornado de grande relevância 

para as diversas áreas do conhecimento, principalmente da administração. Segundo 

Sheth (2001), empresas de todo o mundo estão reconhecendo a relevância de 

entender o comportamento destes como uma ferramenta para o sucesso e 

diferencial competitivo. 

 

Em complemento às proposições de Sheth (2001), Churchill e Peter (2005) definem 

o comportamento do consumidor como um conjunto de pensamentos, sentimentos, 

ações dos consumidores e influências determinantes de mudanças. Essas 

mudanças referem-se às alterações ocorridas no dia-a-dia do indivíduo pelo 

procedimento que vai desde o reconhecimento da necessidade até o consumo de 

um bem ou serviço. 

 

Segundo Boone e Kurtz (1998), a partir do momento em que a organização passa a 

compreender o consumidor, fica fácil a identificação do objeto de necessidade e o 

que ele está procurando para a satisfação um desejo pessoal. Em consequência, 

entender o comportamento do consumidor torna-se importante para elaboração e 

implantação de programas de marketing eficientes que auxiliem na tomada de 

decisão.  

 

Os autores salientam que muitos consumidores são pessoas com potencial para 

fazerem aquisição de produtos e serviços para consumo próprio e não possuem 
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interesse em revender aquilo que foi comprado. Alguns estudos do comportamento 

do consumidor, segundo eles, demandam a abrangência sobre o comportamento do 

indivíduo que engloba desejos, ações, vontades, pensamentos e sentimentos ao se 

decidir pela compra.  

 

Sobre o comportamento do consumidor Engel, Blackwell e Miniard (2000) fazem 

ainda algumas importantes considerações: 

 

O consumidor tem total capacidade de filtrar todas as tentativas de 
influência, com o resultado de que tudo que é feito pela empresa deve se 
adaptado à motivação e ao comportamento do consumidor. A motivação e 
o comportamento do consumidor podem ser entendidos através de 
pesquisa. Previsão perfeita não é possível, mas resultados estratégicos 
são melhorados notadamente através de pesquisa feita e usada 
adequadamente (ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000, p. 20).  

 

Em uma abordagem histórica, Schiffman e Kanuk (2000) afirmam que, na década de 

1970, estudos e pesquisas sobre o comportamento do consumidor conseguiram um 

reconhecimento relevante como área de estudo, sendo considerados como:  

 

[...] o estudo de como os indivíduos tomam decisões de gastar seus 
recursos disponíveis (tempo, dinheiro, esforço) em itens relacionados ao 
consumo. O comportamento do consumidor engloba o estudo de o que 
compram, por que compram, quando compram, onde compram, com que 
frequência compram e com que frequência usam o que compram 
(SCHIFFMAN e KANUK, 2000, p. 5). 

  

Solomon (2002) aduz que com o passar dos anos o conceito de comportamento 

evoluiu passando a ser definido de maneiras diversificadas e visto por vários 

estudiosos da área como sendo um dos processos que envolvem pessoas ou grupo 

de pessoas que adquirem e usam produtos, serviços e ideias para satisfazer às 

necessidades e desejos próprios. 

 

Mowen e Minor (2003) aludem que o conceito mais próximo de comportamento do 

consumidor é aquele em que as unidades compradoras e os processos de troca 

estão envolvidos na compra e no consumo de mercadorias, serviços, experiências e 

ideias. 
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Solomom (2002) observa que em dias atuais o que tem sido fundamental no campo 

do comportamento do consumidor é que a aquisição de produtos e serviços vem 

sendo idealizada pelo cliente levando em conta o que cada um significa.  

 

Para o autor, as atividades mentais estão em julgar a adequação das qualidades de 

uma marca de produto ou de prestação de serviços, fazendo-o ser exigente quanto à 

qualidade com base nas informações anteriores, e as atividades físicas referem-se a 

visitar lojas, ler relatórios de consumidores, conversar com os vendedores e fazer o 

pedido da compra. 

 

É verdade também que compreender as atitudes individuais dos seres humanos 

quanto ao comportamento na hora de comprar é um fator que facilita para a 

organização na criação de modelos adequados e eficazes de comunicação que 

atraiam o consumidor. Nota-se, portanto, que conhecer o consumidor, atitudes e 

desejos são fontes fundamentais para a tentativa de elaboração de uma postura 

mercadológica mais personalizada.  

 

Shiffman e Kanuk (2000) completam, definindo comportamento do consumidor 

como: 

O comportamento exibido pelos indivíduos ao buscar, adquirir, usar, atribuir 
valor e descartar serviços e ideias com a finalidade de procurar a 
satisfação de suas necessidades.  

 
 
Ainda para os autores, o estudo de comportamento de consumo dos indivíduos se 

refere à “investigação do processo como esses indivíduos tomam as decisões de 

trocar seus recursos disponíveis pela satisfação de seus desejos e necessidades 

materializadas em bens e serviços” (SHIFFMAN e KANUK, 2000, p. 56). 

 

Nota-se que nos tempos atuais conhecer o comportamento do consumidor por parte 

das organizações pode levar a empresa ao sucesso, uma vez que consegue atender 

e satisfazer os desejos e vontades do público-alvo. Nesse sentido, Medeiros e Cruz 

(2006) afirmam que a maior ignorância dos homens de negócio está exatamente no 

desconhecimento das vontades dos clientes e quem realmente são.  
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É importante para as organizações, independentemente do segmento e atividade, 

compreender quais são as necessidades e desejos dos clientes, pois são eles que 

os profissionais de marketing e gestores administrativos devem criar mecanismos 

para satisfazê-los.  

 

De acordo com os autores Mittal, Newman e Sheth (2001), o despertar da 

necessidade é elemento vital do procedimento motivacional, e a necessidade 

despertada movimenta o consumidor a agir. Para esses autores, a ação específica a 

ser realizada dependerá dos três papéis que são exercidos pelos clientes, ou seja, 

como pagante, comprador e usuário.  

 

Nessa concepção, segundo os mesmos autores, o cliente que pode ser considerado 

como usuário é aquele indivíduo que de forma efetiva consome; pagante, que é 

responsável por financiar o que foi adquirido; e, por último, o comprador, que é 

aquele que participa dos procedimentos de obtenção do produto ou serviço no 

mercado.  

 

Diante de uma visão maior sobre os tipos de clientes e os principais papéis que 

desempenham, tenta-se buscar a compreensão do comportamento dos 

consumidores com a finalidade de alcançar a orientação voltada para eles, Kotler 

(2000) apresenta cinco papéis que os indivíduos podem assumir em um processo de 

decisão de compra:  
 

• Iniciador: o primeiro indivíduo que irá sugerir a ideia de compra do produto ou 

serviço; 

• influenciador: indivíduos cujos pontos de vista e ou sugestões influenciam na 

decisão de compra; 

• decisor: indivíduo que decide sobre quaisquer componentes de uma decisão de 

compra (comprar, o que comprar, como comprar e onde comprar); 

• comprador: indivíduo que efetivamente concretiza ou realiza a compra; 

• usuário: indivíduo que consome ou usa o produto ou serviço. 

 

O processo de tomada de decisão do consumidor além de considerar e distinguir os 

papéis que os indivíduos podem desempenhar no momento da compra, ainda 
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segundo Kotler (2000) variam de acordo com o tipo de decisão de compra que são 

apresentados como:  
 

• comportamento complexo: os consumidores podem adotar esse comportamento 

quando se encontram altamente envolvidos em uma compra e conscientes das 

significativas diferenças entre as marcas e ocorre fundamentalmente em três etapas: 

desenvolvimento de crenças sobre o produto, o desenvolvimento de atitudes e a 

tomada de decisão de compra cuidadosa; 

• comportamento com dissonância cognitiva reduzida: nesse tipo de decisão, os 

consumidores encontram-se plenamente envolvidos em uma compra e percebem, 

pequenas diferenças, entre as marcas; 

• comportamento em busca  de variedade: no comportamento de compra em busca 

da variedade, existe um interesse reduzido do indivíduo relacionado com a compra, 

porém, porém é perceptível pelo consumidor que existe uma diferença significativa 

entre as marcas; 

• comportamento habitual: finalizando, no comportamento de compra habitual, 

percebe-se como no comportamento apresentado anteriormente, um consumidor 

pouco interessado com a compra, no entanto, uma inexpressiva diferença entre as 

marcas disponíveis. 

 

Importante destacar que o nível de envolvimento pode sofrer influências de fatores 

pessoais, situacionais e do próprio objeto de consumo em questão. Produtos de 

consumo que são orientados pelos valores emocionais ou hedonistas (voltado ao 

prazer) são mais fáceis de descobrir o envolvimento mais profundo do consumidor 

do que em produtos orientados por desígnios funcionais ou utilitários (SOLOMON, 

2002; ENGEL, BLACKWELL E MINIARD, 2000; SHETH, MITTAL E NEWMAN, 

2001). 

 

Sentimentos como cheiro, gosto, som, fantasias e emoções no uso de um produto 

ou vivência de uma experiência são definidos como consumo hedônico. Os produtos 

hedônicos proporcionam ao usuário uma  experiência considerada estética, ou seja, 

a atenção, percepção e apreciação são voltadas apenas para o objetivo em si, sem 

preocupar-se com as funções utilitárias que o objeto pode proporcionar (HISCHMAN 

E HOLDROOK APUD SILVA, 2004). 
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Segundo Medeiros e Cruz (2006), os empresários que desejam manter-se no 

mercado não podem ignorar as características de quem compra em seus 

estabelecimentos, tornando necessário conhecer o que querem e como os 

consumidores tomam as decisões de compra. Completando, Engel, Blackwell e 

Miniard (2000) aduzem que o comportamento do consumidor está propenso a 

receber influências de ações persuasivas que elevam o consumidor como soberano 

e com consciência de seus desígnios.  

 

Afirmam Kotler e Keller (2006) que é preciso acompanhar de forma permanente as 

atitudes, comportamento de compra e aquisição do consumidor para que seja 

possível saber quem é, e as características que o influenciam na decisão de compra.  

 

Por comportamento do consumidor, Richers (1984) o caracteriza pelas faculdades 

emocionais e mentais desempenhadas na escolha, compra e uso de produtos ou 

serviços para satisfazer os próprios desejos e necessidades.  

 

Schiffman e Kanuk (2000) salientam que o estudo do comportamento do consumidor 

foi introduzido no meio acadêmico em meados da década de 1960, impulsionado, 

inicialmente, pela perspectiva gerencial, uma vez que os gerentes de marketing das 

empresas procuravam saber quais as causas e os fatores específicos que 

influenciavam esse comportamento. 

 

Desde então, diversos estudos foram realizados na busca pela compreensão do 

comportamento do consumidor, verificando que são diversos os fatores que 

influenciam a tomada de decisão, sejam internos ou externos. Dentre essa busca, o 

marketing tem apresentado considerável influência uma vez que promove e divulga 

o produto e/ou serviço da organização. 

 

É verdade que as novas transformações do marketing vêm sendo impulsionadas 

também pelo avanço tecnológico, alterando os padrões de comportamento da 

empresa e do cliente.  

 

Diante do exposto, pode-se dizer que, segundo Kotler e Armstrong (2005), o 

consumidor moderno busca constantemente novos produtos e serviços. Para tanto, 
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é imperioso que as organizações acompanhem as mudanças providas com o novo 

mercado, proporcionando a satisfação dos clientes e se fortalecendo perante a 

concorrência. 

 

Para os autores, é preciso que a empresa fique atenta às mudanças do ambiente as 

quais estão inseridas, principalmente no que se refere às necessidades e desejos 

dos consumidores não apenas no atendimento, mas também nos produtos, serviços 

e preços oferecidos aos clientes. Kotler e Armstrong (2005) aduzem que o 

marketing, na atualidade, não pode ser considerado somente uma forma de 

propaganda, promoção, publicidade ou merchandisig, e sim sinônimo de 

comunicação e estratégia de relacionamento com o mercado e o consumidor de 

cada segmento e organização.  

 

Nesse sentido, verifica-se nos últimos anos a evolução do marketing como forma de 

apoio especializado na área para a implementação de ações e de relacionamento 

com o consumidor. 

 

Salientam Churchill e Peter (2005) que para obter maior entendimento sobre o 

comportamento do consumidor, os profissionais de marketing estudam as variáveis 

que moldam a tomada de decisão destes, seja na prestação de serviços (instituições 

de ensino, por exemplo), bens e produtos tangíveis e intangíveis: 

 

Os pensamentos, sentimentos e ações dos consumidores e as influências 
sobre eles que determinam as mudanças. O estudo do comportamento do 
consumidor muitas vezes centra-se no processo de compra deste e na 
variedade de forças que o modelam (CHURCHILL e PETER, 2005, p. 146). 

 

Nota-se que o estudo do comportamento do consumidor envolve diversas variáveis 

que, de acordo com Shiffman e Kanuk (2000), são extremamente necessárias e 

vitais para as organizações modernas.  

 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) apresentam um modelo de processo decisório que 

envolve os aspectos apontados por Shiffman e Kanuk (1983), possibilitando maior 

entendimento do comportamento do consumidor, apresentado através das variáveis 

que moldam a tomada de decisão que será apresentada no próximo tópico.  
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2.3.1 Variáveis que moldam a tomada de decisão: o m odelo Engel, Blackwell e 

Miniard como referência 

 

 

Segundo Churchill e Peter (2005), em muitas compras, os clientes não passam por 

todas as fases do processo de compra normal. A maneira como resolvem “se” e “o 

que” comprar muitas vezes depende da importância da compra.  

 

Vários autores propuseram inúmeras pesquisas sobre o comportamento de escolha 

e modelos de processos decisórios de consumo. Alguns modelos apontados por 

Nicosia (1966), As (1966) e Engel, Blackwell e Miniard (2000) apresentam 

similaridades ao que diz respeito a etapas percorridas pelos consumidores diante do 

processo. Nos modelos apresentados, a primeira etapa do processo decisório de 

compra inclui à identificação de um problema ou mesmo o reconhecimento de uma 

necessidade.  

 

O modelo apresentado por Engel, Blackwell e Miniard (2000) e Nicossia (1966), 

assemelha-se, destarte, aqueles propostos por outros autores e divide o processo 

decisório levando em conta o comportamento de consumo dos indivíduos em várias 

etapas, que incluem: reconhecimento da necessidade, busca por informação, 

avaliação das alternativas, compra, consumo e avaliação pós-consumo. 
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FIGURA 2 

Modelo que molda a tomada de decisão do consumidor 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Fonte: Engel, Blackwell e Miniard, 2000, p. 86 

 

Segundo Semenik e Bamossy (1996), existem três tipos de reconhecimento de 

necessidade que podem ser descritas como:  

 

- necessidade de reposição, que geralmente referem-se aos itens de baixo custo e 

ao reabastecimento de itens do dia-a-dia onde normalmente as pessoas destinam 

pouco tempo a esse processo de compra;  

 

- funcional, são itens ou bens utilitários que os indivíduos lançam mão para trazer 

solução para um problema ou satisfazer uma necessidade que pode ser resultante 

de um processo de decisão mais demorado e detalhista; 

 

- emocional, refere-se a itens ou atributos imperativos para satisfação de pontos 

baseados no status, prestígio, bem-estar, conquista ou desejo de pertencer a um 

grupo. 
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O reconhecimento da necessidade, segundo Schiffman e Kanuk (2000), pode ser 

analisado de duas formas, sendo elas simples ou complexa. A maneira simples 

refere-se às necessidades rotineiras e com as quais se interage sem perceber, como 

ao sentir fome, sair para comprar um bolo. No que tange ao reconhecimento da 

necessidade complexa, esta é resultante do aumento da disparidade entre o estado 

atual e aquele desejado, ocorrendo, portanto, ao longo do tempo.  

 

Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), há diferentes fatores capazes de 

influencias a necessidade de uma pessoa, e, para que ela seja ativada, é importante 

que o indivíduo esteja disponível para desenvolver um comportamento para saciar 

esta necessidade. Dentre os fatores, os autores apresentam: o tempo, mudanças de 

circunstâncias, aquisição de produto, consumo de produto, discrepâncias individuais 

e influência de marketing. 

 

Sobre o tempo, Engel, Blackwell e Miniard (2000) enfatizam que, com o aumento da 

idade, os consumidores geralmente mudam seus gostos, seus valores, o que 

transforma o estado desejado do homem. Já mudança de circunstância é ilustrada 

pelos autores como sendo um grande influenciador na tomada de decisão, pois, 

filhos nascem, pessoas formam, começam um novo emprego e outros, levando 

desta forma à ativação de novas necessidades.   

 

Quanto à aquisição de produto, este influencia o consumidor pela desejabilidade da 

existência de alguns bens, tais como móveis novos, carro novo e assim por diante. 

No que se refere ao consumo de produto, Engel, Blackwell e Miniard (2000) dizem 

que o consumo real pode ativar o reconhecimento de necessidade, pois há 

situações em que ela é ativada simplesmente devido a uma ocasião de deficiência 

de estoque, ou seja, ocorre devido a uma necessidade antecipada, em um futuro 

próximo, sendo fruto de transformações da realidade.  

 

As diferenças individuais, segundo os autores, fazem com que os consumidores se 

diferenciem no reconhecimento de necessidade resultante de mudanças no estado 

real ou no estado desejado. E por fim, Engel, Blackwell e Miniard (2000) falam sobe 

a influência de Marketing. Neste caso, os autores explicam que o marketing excita 
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os consumidores sobre o que eles precisam, lembrando aos consumidores de suas 

necessidades. 

 

Cumpre salientar que, para desenvolver estratégias de marketing efetivas, é 

imprescindível a observação e cumprimento dessa série de fatores, pois somente 

através do conhecimento prévio da situação é que se consegue atender as 

expectativas, analisar os aspectos ambientais entre outros aspectos que são 

exigidos pelos consumidores, conforme preconizam os autores.  

 

Segundo Mowen e Minor (2003) no que diz respeito ao reconhecimento de 

necessidade e a busca por informação, estas variáveis dependem necessariamente 

da desconexão existente entre o estado real (conjuntura presente do consumidor) e 

o estado desejado (a circunstância que o consumidor almeja estar). Quanto esta 

desconexão chega a certo nível, uma necessidade é reconhecida. Mas, para tanto, 

primeiro a necessidade deve ser reconhecida como sendo suficientemente 

importante.  

 

De acordo com Engel, Blackwell e Miniard (2000), quando ocorre o reconhecimento 

de necessidade, o consumidor pode ocupar-se de uma busca do que vai atender 

sua a expectativa. Tais atividades de busca constituem o segundo estágio da 

tomada de decisão, que é definido como o acionamento motivado da informação na 

memória ou da obtenção de dados do ambiente externo, por meio da mídia, de 

amigos, guias de compras entre outros. De acordo com Shiffman e Kanuk (2000), 

duas variáveis como o tempo e o dinheiro investidos na busca dependerão da 

importância do produto para o indivíduo e de fatores como envolvimento, risco 

percebido, experiência anterior e rapidez para adquirir o bem ou serviço.  

 

Na atividade de busca, Kotler e Armstrong (2005) descrevem que o consumidor 

pode ou não buscar informações complementares sobre um serviço ou produto e, 

caso venha a interessá-lo, ele irá adquirir, porém caso contrário poderá registrar sua 

necessidade na memória ou dar início a uma procura de informações relativas a 

essa necessidade. 
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Na fase de avaliação de alternativas durante o procedimento de compra, os autores 

afirmam que esta varia drasticamente dependendo do processo particular que os 

consumidores seguem ao tomar suas decisões de consumo. Quando a decisão é de 

natureza habitual, este estágio de tomada de decisão implica que o consumidor 

forme a intenção de recomprar o mesmo produto que comprou antes. De forma 

similar, os consumidores que não têm o conhecimento necessário para selecionar o 

produto adequado podem basear-se nas recomendações do vendedor ou de outros 

indivíduos que passaram pela mesma situação em vez de tentarem decidir sozinhos.  

 

Neste cenário, a avaliação de alternativa pré-compra consiste em uma regra de 

decisão bastante simples em que o consumidor deve comprar o que o especialista 

recomenda.  

 

Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), os critérios de avaliação que são 

considerados levam em conta as características ou dimensões bastante próprias 

que são utilizados na apreciação das alternativas de escolha, onde podem ser 

considerados fatores como credibilidade, nome, preço, segurança, país de origem, 

entre outros.  

 

Na obtenção da compra ou consumo de um determinado produto ou serviço, os 

critérios utilizados pelo consumidor devem ser resultantes do que ele espera. Além 

de determinar as alternativas dentre as quais a escolha pelo produto ou serviço será 

feita, os consumidores devem decidir sobre quais critérios adotar na avaliação de 

alternativa de pré-compra (ENGEL, BLACKWELL E MINIARD, 2000). 

 

Sintetizando, segundo os autores acima, variam de um indivíduo para o outro os 

critérios utilizados na escolha do serviço ou produto, levando em conta que são 

resultados das influências sofridas no momento da compra bem como ao longo da 

vida. 

 

Depois de concluída a análise das opções disponíveis para resolução do problema 

ou atendimento das necessidades, ocorre o penúltimo estágio do processo decisório 

que pode ser definido como a compra. Segundo os autores Shiffman e Kanuk 

(2000), diariamente os indivíduos tomam decisões relativas aos aspectos mais 
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adversos da vida e sempre tendo pela frente que optar entre duas ou mais 

alternativas. De acordo com os mesmos autores, na decisão de compra por serviços 

ou produtos, a condição de consumo pode ser definida por determinantes que vão 

além das características dos indivíduos como efeitos situacionais que podem ser 

comportamentais ou até mesmo perceptivos.  

 

Sobre o processo de compra, Engel, Blackwell e Miniard (2000) salientam que são 

diversas as questões discutidas no processo de compra: como se deve comprar ou 

não, quando comprar, o que comprar, onde comprar e como comprar. Vale ressaltar 

que nem todas as intenções de compra são finalizadas, pois o consumidor 

continuamente enfrenta a opção de abortar o procedimento e um grande número de 

fatores pode interferir na decisão de compra.  

 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) referindo aos fatores que influenciam na decisão 

de compra apresentam a mudança de motivação e, neste caso, a necessidade 

ativada é compreendida de outras formas ou outras necessidades que se tornam 

dominantes. Outro fator é a mudança de circunstância, esta se refere às 

considerações econômicas que tornam a compra neste ponto imprudente.  

 

De acordo com os autores, o ato de comprar geralmente é sucedido pelo consumo 

ou uso. Mas é o consumo que deve determinar como a compra será feita. Havendo 

mais de uma opção, incluindo a hipótese de poder usar na primeira oportunidade, 

ocorre o armazenamento de curto prazo em antes da chance de poder usar 

posteriormente e armazenamento de longo prazo sem uso específico ou prematuro 

no pensamento. 

 

Ao solicitar que consumidores expressem suas opiniões e intenções de compra logo 

em seguida da avaliação de alternativa pré-compra, torna-se provável e possível que 

as afirmativas recaiam sobre três categorias: compra planejada, compra 

parcialmente planejada e compra não-planejada (ENGEL, BLACKWELL E MINIARD, 

2000). 

 

Conforme apontado pelos autores, a compra planejada incide na perfeita aquisição 

do que o cliente colima e se dispõe a empreender esforços para procurar até 
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encontrar, onde marcas, cores, tamanhos, e tipo de serviços são escolhidos 

antecipadamente. Já a compra parcialmente planejada permite a aquisição de algo 

aceitável, considerando marcas e serviços já conhecidos, neste caso o processo de 

compra tem um papel significante na busca de informações, sobretudo quando há 

um grande envolvimento. A compra não-planejada é constituída pela 

espontaneidade, poder, compulsão, intensidade, excitação e estimulação, onde 

produtos, marcas e serviços são escolhidos por um mero capricho ou impulso no 

mento da venda. 

 

É na última fase a pessoa pode efetivamente avaliar as características do produto ou 

serviço, podendo até a chegar a estabelecer relação de custo/benefício, assim 

chamada de avaliação pós-consumo.  

 

Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), este processo, principalmente quando o 

envolvimento é grande, não exaure na ocasião em que a venda foi realizada e o 

produto consumido. As análises de alternativas pós-compra podem, de forma 

excludente, se compreender em: satisfação ou insatisfação. O marketing moderno 

estuda as razões que o consumidor entende como prioridade para sua saisfação.  

 

A primeira razão é a retenção do cliente como um escopo dominante de marketing 

sob a égide dos gastos e dificuldades de atração de mais clientes. A segunda razão 

é o fato irrefutável de que satisfazer o cliente é crucial para que ocorra a retenção. A 

terceira razão é, conforme Engel, Blackwell e Miniard (2000), as funções 

competitivas fundamental da qualidade do produto e do serviço para constituir a 

resposta. Vale ressaltar que, de acordo com os autores, atender o pleito do cliente é 

o grande desafio que os profissionais de marketing atualmente encaram. 

 

Impende destacar que se as expectativas ou necessidades do cliente não puderem 

ser sanadas com as opções ofertadas, elas tendem a enfraquecer ou ser trocada por 

outra. Neste caso, o consumidor pode retroceder em qualquer fase anterior à 

efetivação da compra. Assim, considerando a importância das experiências, cria-se 

uma perspectiva muito mais ampla do comportamento do consumidor, não 

simplesmente entendido como o fim de um esforço de tomada de decisão, mas com 

um começo de processo de consumo (ENGEL, BLACKWELL E MINIARD, 2000). 
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2.4 Marketing de Relacionamento 

 

 

Além das estratégias de planejamento de atrair novos consumidores em potencial e 

fazer negociações com eles que sejam competitivas de mútuo benefícios, as 

organizações almejam reter os clientes existentes e com eles ter um relacionamento 

duradouro, cita Kotler (2000). Então, pode-se entender que marketing de 

relacionamento se configura como um trabalho para a relação de clientes e 

empresas.  

 

Segundo Mckenna (1999), o posicionamento do marketing inicia através do 

consumidor. Eles refletem sobre os produtos e empresas fazendo um paralelo com 

outros produtos e empresas. Os clientes hierarquizam valores, desejos e 

necessidades balizados em dados empíricos, opiniões, referências adquiridas por 

meio da propaganda boca a boca e experiências antecedentes com produtos e 

serviços. Os consumidores utilizam desses dados para tomarem decisões de 

compra.  

 

Por marketing de relacionamento, Dias (2003) define como: 

 

uma estratégia de marketing que visa a construir uma relação duradoura 
entre cliente e fornecedor, baseada em confiança, colaboração, 
compromisso, parceria, investimentos e benefícios mútuos, resultando na 
otimização do retorno para a empresa e seus clientes (DIAS, 2003, p. 301). 

 

De acordo com McKeenna (1999), é no marketing de relacionamento que se constroi 

e sustenta as bases dos relacionamentos de clientes. Ele integra os clientes com a 

empresa, desde o projeto, desenvolvimento de processos industriais e de vendas. 

De maneira geral, é em uma estratégia de negócios que tem como finalidade 

desenvolver de forma pró-ativa relaçõe duradouras entre a organização e seus 

clientes, auxiliando no aumento do desempenho desta e para resultados 

sustentáveis.  
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Conforme aduz Bretzke (2003), marketing de relacionamento pode ser conceituado 

como: 

[...] administração empresarial que se baseia na aceitação da orientação 
para o cliente e para o lucro por parte de toda a empresa, e no 
reconhecimento de que deve buscar novas formas de comunicação para 
estabelecer um relacionamento profundo e duradouro com os clientes 
como forma de obter uma vantagem competitiva sustentável (BRETZKE, 
2003, p. 01). 

 

O processo de marketing de relacionamento começa com a escolha certa do cliente, 

onde se identifica suas necessidades, define os serviços prestados e agregados, 

tenta-se aperfeiçoar a relação custo/benefício bem como procura-se motivar e 

capacitar seus funcionários para atendê-los de forma satisafatória.  

 

A busca em melhor gerir o relacionamento com o cliente leva a organização a ter 

vantagem competitiva de destaque perante os demais concorrentes. O objetivo 

maior é reter o consumidor através da confiança, credibilidade e a sensação de 

segurança que a organização transmite.  

 

Já Vavra (1993) define o marketing de relacionamento como o processo de buscar 

uma consecutiva satisfação e reforço às pessoas ou organizações que são ou que já 

foram clientes. Os consumidores devem ser identificados e reconhecidos em relação 

à satisfação e consequentemente correspondidos. Alguns estudos apontam que a 

mensuração da satisfação dos clientes traz subsídios para diferenciar empresas 

bem-sucedidas em relação a outras. 

 

Conforme Kotler (2000), a implementação de um programa de marketing de 

relacionamento deriva em fortes liames econômicos, técnicos e sociais entre as 

partes. Assim, os custos e o tempo das negociações tendem a reduzir. Na maioria 

dos casos bem-sucedidos, elas tornam-se rotineiras em vez de serem tratadas de 

maneira pontual. O autor ainda assinala as principais etapas relativas a um 

programa de marketing de relacionamento: 

 
(a) Identificação de clientes-chave que merecem atenção especial 
(b) Designação de um gerente de relacionamento habilitado a cada cliente-
chave. 
(c) Desenvolvimento de uma clara descrição das tarefas dos gerentes de 
marketing de relacionamento. Devem ser descritos seus objetivos, 
responsabilidades e critérios de avaliação. 
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(d) Indicação de um gerente-geral para supervisionar os gerentes de 
relacionamento. Esta pessoa deverá desenvolver descrições de tarefas, 
critérios de avaliação e recursos de apoio para aumentar a eficácia dos 
gerentes de relacionamento. 
(e) Cada gerente de relacionamento deve desenvolver um plano a longo 
prazo e um plano anual de relacionamento com o cliente (KOTLER, 1998, 
p. 20). 

 

Para o marketing de relacionamento as empresas devem dispensar atenção 

contínua aos seus clientes. Os gestores do negócio devem acompanhar estes, 

entender seus problemas e dificuldades e estar sempre prontos para servi-los de 

inúmeras maneiras. 

 

Kotler e Armstrong (2005, p. 474) descrevem que “marketing de relacionamento é 

criar, manter e aprimorar fortes relacionamentos com clientes e outros interessados”. 

Além de desenvolver estratégias para atrair novos clientes e criar transações com 

eles, há um grande empenho das organizações em fidelizar os clientes existentes e 

construir com eles relações lucrativas e duradouras.  

 

Completa Madruga (2004) que marketing de relacionamento consiste nas ações dos 

profissionais que tem como escopo atender o consumidor, de forma criativa e 

rentável, direta ou indiretamente, onde procede na agregação de valores aos 

clientes externos e, consequentemente, bons resultados para a empresa. 

 

Para o autor acima, é importante desvendar e considerar o valor do marketing de 

relacionamento. Assim, torna-se evidente a importância dele para: manter relações 

constantes e efetivas e, desta forma, reter os clientes. Como forma estratégica do 

marketing de relacionamento, Nickels e Wood (2001) enumeram: 

a) Os relacionamentos se baseiam em comunicação aberta. Envolve fazer 
perguntas investigativas e sondagens, além de ser um bom ouvinte e 
mostrar interesse no que o outro tem a dizer; 
b) Os relacionamentos são construídos com base na confiança. A 
confiança é adquirida com o tempo e deve-se cumprir com as promessas 
feitas, prazos e assumir as responsabilidades; 
c) Os relacionamentos são reforçados quando as partes mantêm contato 
com os clientes, com o objetivo de identificar necessidades e desejos, 
visando a desenvolver novos produtos e serviços; 
d) Os relacionamentos dependem de confiança, honestidade e 
comportamento ético. Qualquer indício que a empresa não está sendo 
correta e ética, com qualquer de seus públicos, irá enfraquecer os 
relacionamentos; e 
e) Parceiros em um relacionamento mostram que se preocupam. Deve ser 
feito um esforço para mostra esta preocupação, recompensando até 
aqueles que são leais (NICKELS e WOOD, 2001, p. 31). 
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A respeito do marketing de relacionamento, D'Angelo (2006) afirma que iniciou-se 

nas últimas duas décadas como um dos mais prósperos campo de pesquisa do 

Marketing, sendo um assunto de grande interesse das organizações. Essa 

importância veio em razão do condão que tem o marketing de relacionamento em 

trazer bons resultados para as empresas através do desenvolvimento de relações 

duradouras com seus clientes.  

 

De acordo com o autor, o marketing de relacionamento auxilia as empresas na 

construção, identificação, manutenção e aprimoramento do relacionamento com 

cada cliente, através de mecanismos de troca voltado para o longo prazo.  

 

Com o surgimento do marketing de relacionamento, Las Casas (2006) afirma que 

este foi visto como uma filosofia organizacional devido a uma evolução natural das 

ações empresariais de se adaptarem às exigências do mercado, tornando-se 

proposições direcionadas para o consumidor final.  

 

Vaz (1995) aduz que marketing de relacionamento pode ser compreendido como 

mecanismo de retenção de clientes com programas de fidelização e 

desenvolvimento de novas maneiras de recebê-los. Além de trazer orientações para 

o longo prazo, tenta conhecer mais profundamente os consumidores, desenvolvendo 

com eles vínculos emocionais bem como uma maior confiança e comprometimento 

entre os envolvidos. 

 

Nos ensinamentos do autor, é através das práticas de estabelecimento de relações 

verdadeiras, sustentadas nos princípios do marketing de relacionamento, que se 

torna possível oferecer considerável vantagem competitiva pelas organizações.  

 

As capacitações fundamentais para a implementação da estratégia de marketing de 

relacionamento, segundo D'Angelo (2006), estão ligadas diretamente ao próprio 

comportamento do consumidor. Neste aspecto, o autor demonstra que a 

organização deve ser capaz de conhecer e entender a visão do consumidor e como 

os produtos e serviços são adquiridos e utilizados, verificando o que significa valor 

para esse cliente. A empresa deve se preocupar em satisfazer o cliente promovendo 

a fidelização, marketing de serviços, dentre outros. 
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McKenna (1999) alude que a liderança no mercado pode chamar a atenção de um 

consumidor e constituir em um fator relevante a ser considerado por ele. Contudo, 

atualmente, existe mais de um único líder em praticamente todos os segmentos do 

mercado. O autor também afirma: 

 
Na maioria das vezes, as empresas compartilham a posição de liderança, 
uma em tecnologia, outra em mercado, outra em preço e outra ainda uma 
iniciante desafiadora (MCKENNA, 1999, p. 45). 
 

Importante salientar que, com a finalidade de o relacionamento se concretizar de 

fato, as partes envolvidas devem auferir algum benefício que seja realmente de fato 

valorizado por elas, ou seja, para eu o marketing de relacionamento exista, ele deve 

ser apresentar de maneira mutuamente benéfica.  

 

Segundo Sheth e Parvatiyar (1995), pouca importância vem sendo dada por 

algumas organizações quanto aos benefícios que as ações de marketing de 

relacionamento ocasionam para os clientes, e às razões pelos quais os clientes não 

se engajam nos relacionamentos o que acarreta na redução voluntariamente da 

quantidade de opções de compra. Para os autores, os consumidores apresentam a 

tendência de redução das opções de compra em grande medida visando uma maior 

facilidade no processo decisório de compra e redução das possibilidades de 

arrependimento e desacerto no momento da escolha.  

 

Pode-se considerar que as vantagens do relacionamento para o consumidor, são 

responsáveis, muitas vezes, para que ele se mantenha fiel a uma empresa, muito 

mais que as características centrais do produto ou serviço prestado. As autoras 

Zeithaml e Bitner (2005) apresentam três tipos de benefícios do relacionamento para 

o consumidor:  

 

• Benefícios de confiança – este benefício é considerado pelos autores o mais 

importante benefício relacional, trata-se da percepção dos consumidores acerca 

da diminuição de ansiedade e da maximização do conforto em se tomar 

conhecimento do que se aguarda do encontro do serviço. Em relacionamento 

considerados duradouros, o cliente tem noção do que esperar do fornecedor, e 

este conhece o cliente a ponto de saber a melhor forma de servi-lo. 
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• Benefícios sociais - Confere a esse tipo de benefício o envolvimento pessoal 

estabelecido entre fornecedor e comprador através de um longo relacionamento. 

Encontram-se ligados à parte emocional do relacionamento e marcado pelo 

reconhecimento pessoal, a familiaridade, a criação e ao desenvolvimento de 

amizade entre consumidores e empregados. Para Goodwin (1997) muitos 

consumidores recebem benefícios sociais por terem estabelecidos um 

relacionamento com os provedores de serviços, estabelecendo um maior grau de 

contato interperssoal entre eles e os empregados. 

• Benefícios de tratamento especial  - Este benefício ocorre quando da existência 

de algum tratamento diferenciado por se tratar de cliente com uma relação 

negocial constituída por um maior tempo entre fornecedores e clientes. Segundo 

Hennig-Thurau et al. (2002, p. 234), os benefícios acontecem “quando os 

consumidores relacionais recebem preços mais baixos, serviços mais rápidos ou 

serviços adicionais personalizados”.  

 

De outro modo, os benefícios para as organizações constituem, precisamente, os 

retornos que estas devem esperar de suas ações de marketing de relacionamento.  

 

Ainda levando em consideração os benefícios do marketing de relacionamento para 

as partes envolvidas no processo negocial, Barreto (2007) divide os benefícios em 

subjetivos e financeiros. Sobre os subjetivos, o autor enfatiza a melhor adaptação de 

produtos e serviços por ser conhecer em parte as necessidades dos clientes e a 

tentativa permanente do aumento da credibilidade que é conquistada através da 

relação duradoura estabelecida. Quanto aos benefícios financeiros o autor 

apresenta de forma objetiva como o aumento gradativo do volume de vendas para 

um mesmo cliente, a redução de gastos com publicidade e a redução de custos na 

venda de produtos ou prestação de serviços.  

 

O benefício inicial do marketing de relacionamento, de que todos os demais podem 

se derivar trata-se do entendimento das necessidades dos clientes. Segundo 

Mckenna (1999), através do marketing de relacionamento as organizações podem 

desenvolver competências e vínculos com o cliente duramente copiáveis. A partir do 

vínculo, as organizações projetam a capacidade de personalização em massa com a 

possibilidade de adaptação às ofertas aos clientes de forma individual.  
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O ciclo de acúmulo de conhecimento do cliente e a adaptação da oferta de suas 

necessidades apresentadas são definidos por Peppers e Rogers (2001) como 

relação de aprendizagem. Através dessa aprendizagem que produtos e serviços 

ofertados aos clientes passam cada vez mais uma melhor qualidade (BERRY, 

1995). Segundo Zeithaml e Bitner (2005), isso é essencialmente perceptível em 

serviços, cuja qualidade é ligada na relação do cliente com demais funcionários da 

organização, ao histórico de transações do cliente com a empresa bem como a 

personalização dos serviços prestados.  

 

Conforme apresentam Morgan e Hunt (1994), colaboradores internos, fornecedores, 

clientes internos e externos, concorrência, as organizações parceiras e o governo 

devem formar uma cadeia de relacionamentos. Esta cadeia de relacionamento 

provocará trocas  e intercâmbios benéficos para todos. Quanto mais responsáveis e 

comprometidas forem estas trocas, melhores serão os resultados do marketing de 

relacionamento.  

 

Os profissionais de marketing dos dias atuais, conforme apontam Peppers e Rogers 

(2001) avaliarão o sucesso segundo a projeção de aumento ou diminuição do valor 

que um cliente terá para a empresa no futuro.  

 

 

2.4.1 Marketing de relacionamento para Serviços Edu cacionais: o modelo 

Müssnich como referência 

 

 

O setor da educação tem sido alvo de estudos e, ao analisar os serviços 

educacionais, Lopes e Claro (2009) confirmam sobre a relevância de se desenvolver 

um processo consecutivo de criação de novos valores e identificação de vantagens 

para garantir um relacionamento permanente. Dentre os estudos que têm como 

objeto as instituições de ensino superior (IES), os autores afirmam que eles 

envolvem a qualidade do ensino, o preço e a estrutura, além da qualificação e a 

formação dos alunos tendo como perspectiva a qualificação profissional para o 

mercado de trabalho. 
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O marketing de relacionamento pode ser considerado uma ferramenta proeminente 

para as instituições educacionais pois, de acordo com Kotler e Fox (1998, p.27), 

 

“uma instituição com orientação de marketing concentra-se na satisfação 
das necessidades de seus públicos. Essas instituições reconhecem que 
eficiência e bons programas e serviços são todos meios ou resultados de 
satisfazer mercados-alvo. Sem mercados-alvo satisfeitos, as instituições se 
encontrariam em breve sem clientes e entrariam em uma espiral de 
esquecimento. Os funcionários de uma instituição orientada para  marketing 
trabalham em equipe para atender as necessidades de seus mercados-alvo 
específicos”. 

 

Lopes e Claro (2009) corroboram que um das finalidades de uma empresa é 

desenvolver um relacionamento contínuo e duradouro com os consumidores desse 

serviço. As IES, assim como as demais empresas, também possuem este objetivo. 

Elas, para satisfazerem seus alunos, perseguem motivos como sustentabilidade 

financeira, fortalecimento da marca, imagem consolidada, etc. Contudo, há uma 

peculiaridade considerável a ser vencida que é o sentimento acerca da necessidade 

de efetivar um relacionamento com o aluno/consumidor. A busca pela fidelização 

deve ser um fator fundamental que as IES devem trilhar.  

 

A fidelização e lealdade são apresentadas na literatura através de um mesmo 

significado, sendo muitas vezes utilizados como sinônimos. Conforme apresentado 

por Kotler (1999) e Griffin (1998), quando o cliente tem a percepção que houve a 

criação de valor, acaba gerando-se a fidelidade. O nível de fidelidade aumenta em 

função da intensidade do relacionamento que o cliente possui com a organização e 

esta está intrinsecamente adjunta à criação de valor (GRIFFIN, 1998).  

 

De acordo com Borges (2010), a tomada de decisão do aluno/consumidor, quanto à 

contratação de serviços educacionais mostra-se mais complexa do que a disposição 

para comprar um carro, um relógio, um perfume, etc. A opção por uma IES engloba 

pontos maiores como o de familiaridade, o de conveniência e de credibilidade.  

 

Borges (2010) salienta que a chave do marketing educacional é baseada na 

constante tentativa de conquistar a credibilidade do aluno/cliente/consumidor, visto 

que os elementos de oportunidade deverão ser constantes para a IES.  
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O mesmo autor diz que a melhor maneira que uma IES tem para fidelizar, bem como 

auferir a credibilidade do aluno/consumidor é se relacionando com ele, deixando 

claro a ele quais os benefícios que ele poderá ter ao escolher aquela IES para 

contratar um serviço educacional. Ademais, ela deve mostrar as vantagens que ela 

oferece ao acadêmico, indicando o que ela tem de melhor e os fatos que poderão 

levá-lo a confiar nela. Esse tipo de relacionamento é concebido pelo autor como 

sendo de vital importância para o marketing, haja vista que traz uma ligação com o 

estudante, conseguindo posteriormente desenvolver a confiança, a familiaridade, a 

credibilidade dentre outros.    

 

De acordo com Blume e Zamberlan (2005), as IES precisam estar e manter-se 

atualizadas e orientadas sobre os pontos que motivam os clientes e o marketing de 

relacionamento tem sido alvo para essa perseguição. Para os autores, no que se 

refere aos serviços educacionais, onde a intangibilidade se faz presente, a 

percepção dos consumidores desse tipo de serviço pode ser um aspecto decisivo na 

escolha pela faculdade. Através de um marketing voltado para o relacionamento 

com os clientes, é provável que a IES tenha controle positivo nas sensações do 

aluno, estimulando as decisões e os posicionamentos favoráveis ao serviço 

oferecido. 

 

Granemann et al. (2003) afirmam que as instituições de ensino devem manter 

sempre revisadas suas técnicas e estratégias, mantendo as ações de gestão e 

planejamento voltadas para concretizarem as visões de futuro e suas missões. Na 

administração das IES, os autores apontam que a valorização da participação 

proativa e o envolvimento da coletividade são de grande relevância. Sobre isso, 

Luck (2004) observa que a participação dos membros ligados às questões que 

levam à motivação do estudante quando na escolha da IES começa a ser 

reconhecida e analisada como uma condição para o processo decisório. 

 

No mesmo sentido, Blume (2005) diz que uma instituição de ensino é também 

considerada uma organização prestadora de serviços e, por isso, apresenta suas 

peculiaridades e sua própria complexidade. Acerca das características da prestação 

de serviço, Churchill e Peter (2000) afirmam: 
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Elas possuem características próprias, que os diferenciam dos bens 

tangíveis, pois geralmente envolvem uma relação contínua com os clientes, 

são perecíveis podendo ser usados somente no momento em que são 

oferecidos e não há como estoca-los. São intangíveis, sendo que o cliente 

possui apenas lembranças do resultado do serviço (CHURCHILL e PETER, 

2000, p. 122). 

 

 

O poder de transação e de conquista de clientes estão incluídas nas estratégicas de 

cada organização. Segundo Valente e Neto (2009), o valor que ela possui no 

mercado em que opera faz parte no momento da tomada de decisão do cliente na 

opção pelos serviços.  

 

Conforme os autores, o marketing institucional é de alta relevância para valorização 

da imagem e do crescimento e sua importância é a manutenção, crescimento e 

sobrevivência das instituições que o praticam. Valente e Neto (2009) apontam que o 

marketing de relacionamento para os serviços educacionais permeia várias 

tentativas de entusiasmar e influenciar outras pessoas, fazendo com que elas 

acolham os objetivos propostos, além de receber os serviços e colaborar para o 

crescimento dela.  

 

O marketing de relacionamento voltado aos serviços educacionais deve ser 

considerado como um conjunto de ações também capazes de criar imagens 

positivas das instituições com a finalidade de sustentar uma posição de respeito e 

prestigio. As IES investem em marketing para chegar ao resultado pretendido, com 

estudantes satisfeitos, alta qualidade de ensino e uma surpreendente imagem 

universitária.  

 

De acordo com Blume (2005), o processo que envolve a decisão do consumidor de 

ensino superior por esse tipo de serviço pode ser considerado de alto envolvimento, 

pois se trata de uma escolha em que os consumidores avaliam diversas informações 

externas para a tomada de decisão. Dentre uma das influências observadas e que 

mais contribui na tomada de decisões são as informações de atuais e antigos alunos 

que fizeram uso dos serviços em análise. O autor salienta que a IES, como qualquer 

outra organização educacional, não vende produtos tangíveis e sim a oportunidade 
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de um futuro melhor e a expectativa de seus benefícios. Nesse sentido, Cobra e 

Braga (2004, p. 59) completam a ideia anterior dizendo que os alunos/consumidores 

não procuram uma IES para comprar cursos. Eles procuram na verdade, uma 

carreira profissional de sucesso. Assim, é possível perceber que é indispensável que 

a IES invista nos serviços de marketing de relacionamento.  

 

A importância dada ao marketing de relacionamento é, segundo Braga (2010), uma 

maneira que a empresa e o cliente têm para se conhecerem melhor, fazendo surgir 

e crescer vínculos de confiança, credibilidade e familiaridade. Para tanto, o autor diz 

que o resultado será efetivamente satisfatório somente se em cada contato a IES 

realizar algo que agregue valor ao aluno e ao relacionamento entre eles. Destarte, 

Braga (2010) afirma que o marketing de relacionamento de serviços educacionais 

parte do pressuposto de que quanto maior a familiaridade do serviço, maiores serão 

as oportunidades de serem escolhidos para aquisição.  

 

O autor ressalta que existem três fatores críticos que precisam ser compreendidos 

pela instituição de ensino que é o relacionamento da instituição com o aluno, não 

podendo ser evasivo; o relacionamento deve ser baseado na conveniência do aluno 

e não da instituição e todo contato deve agregar valor para o aluno. Atendendo a 

estes fatores, Braga (2010) diz que as ações de relacionamento feitas podem ser 

realizadas pelo aluno e ter um suporte eficiente.  

 

Em seus estudos sobre Marketing de Relacionamento no Setor Hoteleiro de Porto 

Alegre, Müssnich (2004) propõe uma adaptação à escala proposta por Wilson e 

Vlosky (1997) para examinar os atributos indicadores de Marketing de 

Relacionamento bem como as relações entre a oferta de serviços ao cliente.  

 

Assim, o modelo sobre serviços ao cliente e marketing de relacionamento proposto 

por Müssnich (2004) foi analisado e descrito levando em consideração um conjunto 

composto por seis variáveis que são: oferta de serviços ao cliente, investimentos no 

relacionamento, dependência, nível de comparação com fornecedores alternativos 

(outras escolas), troca de informações, confiança e comprometimento. Abaixo segue 

o modelo representado graficamente por Müssnich (2004): 
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FIGURA 3 – Modelo de Serviços e Marketing de Relacionamento 

 
Fonte: Müssnich, 2004, p. 62. 

 

Acerca da oferta de serviços ao cliente e investimentos no relacionamento, Lovelock 

e Wright (2001) apresentam que quanto mais valiosos forem os serviços, maiores 

serão os esforços e recursos que as pessoas ou organizações estarão dispostas a 

empregar para alcançá-lo. Os mesmos autores definem a oferta de serviços como 

todos aqueles elementos em uma experiência de serviço destinados a propiciar valor 

para os clientes.  

 

Os serviços ao cliente, por sua vez, possuem as mesmas características dos 

serviços propriamente ditos; contudo assumem dimensão diferenciada, não sendo 

considerados a oferta essencial, mas a oferta complementar ou estendida de 

serviços (GRÖNROOS, 1995). 

 

Essa postura de parceria é muito esperada pelos clientes, que colimam serem 

ouvidos como parte integrante do negócio e, além disso, acrescentam valor ao 

processo.  
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Segundo Berry e Parasuraman (1992), o investimento no relacionamento pode ser 

entendido como uma prática no sentido de criar fortes e permanentes 

relacionamentos entre fornecedores e consumidores, oferecendo numerosos 

benefícios para ambas as partes. Segundo os autores, os clientes leais elevam 

rendimentos e desenvolvimento de uma organização e reduzem os riscos 

associados à compra.  

 

Segundo Gordon (1998), uma maior atenção no investimento do relacionamento 

conduz a maior satisfação dos clientes, e, provavelmente, a uma maior fidelização, 

mesmo que essa ação não apresente uma vantagem competitiva para as 

organizações. Entretanto, conseguirão criar vantagem competitiva quando as 

organizações conseguirem aumentar seus ganhos através dos mesmos clientes e 

ainda atraírem outros consumidores que poderão ser desenvolvidos para clientes 

especiais, como no caso de instituições de ensino.  

 

No que concerne ao comprometimento e confiança, são fatores que, conforme 

lembrado por Morgan e Hunt (1994), são determinantes para o sucesso de 

estratégias de marketing de relacionamento. Ainda, segundo os autores a confiança 

é fundamentada em expectativas positivas sobre as intenções e atitudes das partes  

 

Gambetta (1988) define confiança como sendo a probabilidade de uma indivíduo  

desempenhar uma ação beneficente ou simplesmente não-prejudicial para outra 

havendo o incremento de alguma forma de colaboração entre elas. 

 

A confiança é fundamental em qualquer tipo de relacionamento e está intimamente 

associada às expectativas de um parceiro em relação ao outro, permitindo um 

aumento da profundidade e da amplitude desse relacionamento. Para Morgan e 

Hunt (1994), “o marketing de relacionamento é fundamentado na confiança”. É nela 

que repousa a crença de que aqueles os quais dependemos irão satisfazer nossas 

expectativas em relação a eles. Ainda segundo os mesmos autores, a existência da 

confiança é condicionada a uma parte que crê na idoneidade do seu parceiro de 

troca, ocorrendo uma relação inversa entre confiança e propensão à saída. As 

instituições se enquadram nesse patamar na medida em que na prestação de 

serviço existam o estabelecimento de uma confiança mútua sendo fator primordial 
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para que ocorra uma ligação mais afetiva entre Faculdades e alunos, passando este 

a ser um colaborador, desenvolvendo o relacionamento a um nível mais elevado. 

 

Associada à confiança, está o comprometimento, outra significante variável no 

relacionamento. Para Rust (2001), o comprometimento é imprescindível para a 

busca da sustentação dos relacionamentos em longo prazo. Foi definida por Morgan 

e Hunt (1994) como sendo “... a crença que um dos parceiros tem de que o 

relacionamento existente é tão importante que vale a pena garantir máximos 

esforços para mantê-lo”. Há um compromisso contratual onde se emprega esforços 

e incentivos na composição e cumprimentos de metas comuns. Neste sentido, a 

empresa comprometida com seu cliente busca atendê-los como eles desejam ser 

atendidos e, até mesmo, superando as suas expectativas, o que leva a um 

relacionamento baseado na confiança e com grandes possibilidades de ser 

duradouro.  

 

O comprometimento pode ser considerado mais do que uma simples avaliação e 

positiva da outra parte, com base na relação dos custos e benefícios atuais 

associados ao relacionamento. 

 

Para Anderson e Weitz (1992) o comprometimento pode ser entendido: 

 

Em síntese, [...] o comprometimento com um relacionamento envolve o 
desejo de desenvolver um relacionamento estável, a disposição de fazer 
sacrifícios a curto prazo para manter o relacionamento e a confiança na 
estabilidade do relacionamento (ANDERSON; WEITZ, 1992, p. 19) 

 

Assim, o comprometimento, mesmo sendo uma variável mais recente, na literatura 

de trocas sociais e vista como um conceito central.  

 

A troca de informações é um elemento importante do marketing de relacionamento, 

pois pode apontar a existência, ou não, da confiança entre as partes envolvidas 

(Faculdades e alunos) e a presença de relacionamento estáveis (MCKENNA, 1999). 

 

Relativamente à categoria de troca de informações, insta salientar que, como em 

qualquer relação, o compartilhamento transparente de informações é fundamental 
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para a solidificação de um negócio. A composição de um canal aberto entre a as 

instituições de ensino e seus acadêmicos, com oportunidade de comunicação, 

objetivando a uma intensa troca de informações, além de gerar uma maior confiança 

entre esses pólos, faz com que haja um maior conhecimento da empresa em relação 

às suas expectativas. Para Mckenna (1999), o marketing de relacionamento traz 

reflexões acerca do diálogo no trato com os clientes, onde este tem a possibilidade 

de dizer suas preferências e como gostaria de ser servido. Ainda conforme este 

autor, esta troca de informações permite à organização analisar um mesmo ponto 

por diferentes ângulos, prevendo problemas e antecipando respostas.  

 

Em consonância com essas ideias, Morgan e Hunt (1994), com muita propriedade, 

perceberam que a circulação de informações é um indicador-chave para a avaliação 

da vitalidade da interação dos parceiros. Müssnich (2004) ainda afirma que a 

quantidade e a qualidade do fluxo de informações entre duas companhias são 

antecedentes do desenvolvimento de confiança mútua, e assim, culminam no 

aprimoramento da qualidade do próprio relacionamento. 

 

Outro construto analisado por Müssnich (2004) foi a dependência, assim observada 

por ele dentro da relação comercial como um justificador da necessidade na 

sustentação da relação em longo prazo. O mesmo autor ainda pondera que a 

dependência traz a percepção ao comprador que seria arriscado trocar o atual 

fornecedor sem prejuízos que possam ser originados do decréscimo do valor de 

uma negociação. Como bem frisou Kotler (2000), um dos desafios das empresas 

está justamente na satisfação do cliente. Na prestação de serviços, a satisfação do 

consumidor é um fator de suma importância para a construção de uma relação de 

dependência, porque traz a sensação de que os resultados satisfatórios não serão 

alcançados por qualquer outro prestador.  

 

De acordo com Anderson e Weitz (1992) a entre as partes pode está relacionada 

com a necessidade entre as partes de manterem o relacionamento com a finalidade 

de atingir os objetivos estabelecidos, sejam instituições de ensino ou alunos. 

Existem, segundo os autores, circunstâncias que podem aumentar o grau de 

dependência, ou seja, a existência de poucas alternativas disponíveis; quando os 

resultados do relacionamento são muito valorizados e a magnitude de troca fica 
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muito elevada ou quando os resultados de um relacionamento são 

comparativamente melhores ou maiores daqueles que normalmente obtidos nos 

relacionamentos alternativos.  

 

O nível de comparação com fornecedores alternativos (outras escolas) é uma 

variável que, se positiva, também contribui para um relacionamento sólido entre 

empresa e cliente. Müssnich (2004, p. 47) assevera que “o nível de comparação do 

atual parceiro com os demais disponíveis no mercado tende a ser positivo para 

aqueles que proverem maior valor agregado às transações”. O mesmo autor ainda 

conclui que a avaliação vantajosa que o cliente faz da empresa em relação aos seus 

concorrentes tem influência direta em um relacionamento abalizado na dependência 

e confiança.    

 

Visando a obter melhor conhecimento do público universitário de Curvelo e entender 

de forma satisfatória as relações entre faculdades e universitários optou-se por 

adaptar a escala desenvolvida por Müssnich (2004) os construtos imagem e 

fidelização.  

 

FIGURA 4 – Modelo teórico adaptado que avalia os serviços ao cliente e Marketing 

de relacionamento 
 

 
Fonte: Modelo adaptado pelo autor 
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De acordo com Kotler e Keller (2006), as organizações trabalham sistematicamente 

para construir uma imagem positiva na mente de seu público-alvo. Segundo os 

mesmos autores, a fidelização significa um sentimento de afinidade com relação a 

produtos e serviços que vai além da simples repetição de compra passando pelo 

aumento e retenção de clientes devido à satisfação do valor percebido.  

 

Barich e Kotler (1991) apresentam a imagem como aspecto subjetivo, de caráter 

pessoal, ou seja, cada indivíduo possuirá um conceito ou avaliação, sobre um 

serviço, produto, pessoas e até mesmo sobre uma instituição.  

 

Mckenna (1999), confirmando as proposições de Kotler e Keller (2006), aduz que é 

possível, ao se conhecer o funcionamento do mercado, influenciar a forma de como 

os seus produtos são vistos pelos clientes, criando uma imagem positiva, bem como 

adotar alternativas para o aumento da confiabilidade de seus produtos e/ou serviços. 

Conforme o mesmo autor, a propaganda pode não vender um produto ou serviço, 

mas a reputação e referência sim, não podendo de forma concreta superestimar a 

resistência do consumidor com base em experiências mais imediatas.  

 

Para Kotler e Fox (1994, p.59) “a imagem é a soma de crenças, idéias e impressões 

que uma pessoa tem de um objeto ou serviço.” 

Para Tavares (1998, p.65) a imagem pode ser definida da seguinte forma:  

... a imagem que se constrói de uma empresa através de impressões 
positivas, neutras ou negativas que cada um desses públicos desenvolve a 
partir de seus contatos com ela e de seu contexto de atuação. A 
imagem,nesta perspectiva, significa personalidade. Ela decorre da maneira 
como o público decodifica todos os sinais emitidos por uma empresa por 
meio de seus produtos, serviços, empregados, programas de comunicação 
e seu trato com as questões ambientais (TAVARES, 1998, p.65) 

 

Ainda segundo a importância da imagem, Grönroos (1995) afirma de forma 

satisfatória como a imagem da empresa é da maior importância para a maioria dos 

serviços. Ela pode afetar a compreensão da qualidade percebida de diversas 

maneiras. Se na mente dos clientes o fornecedor é bom, isto é, se ele tiver uma 

imagem favorável, pequenos erros provavelmente serão tolerados. Caso ocorram 

erros com muita frequência a imagem será prejudicada. 
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E por fim, deve-se considerar a fidelização como aspecto resultante das 

características apresentadas por Müssnich (2004) em suas considerações sobre 

Marketing de Relacionamento.  

 

Para Kotler (2000), nos dias atuais o marketing de relacionamento pode ser 

considerado como uma das ferramentas essenciais para a fidelização. Os esforços e 

investimentos no marketing de relacionamento oferecem excelente retorno com 

clientes que possuem horizontes longos de tempo.  

 

Tanto Vavra (1993) quanto Mckenna (1999) aduzem que para construir e manter a 

fidelidade de consumidores e clientes, as empresas devem buscar através de 

campanhas de persuasão os chamados programas de fidelização.  Quais sejam as 

propostas e amplitudes dos programas de relacionamento empresariais, estes são 

de vital importância para a longevidade das relações empresariais.  As empresas 

devem estar preparadas para garantir os produtos, os serviços e o atendimento em 

quaisquer que sejam os segmentos empresariais.  

 

Para Kotler (2000, p. 71) “o custo de manter um cliente na empresa é cinco vezes 

menor do que conquistar um novo cliente”. Ressalta-se, segundo o autor, que nem 

sempre as organização dispõe de atenção quanto ao feedback do cliente ou até 

mesmo a falta dele.  

Segundo Dias (2003, p.300), “fidelizar ou reter o cliente é o resultado de uma 

estratégia de marketing que tem como objetivos gerar freqüência de compra dos 

clientes, aumentar as vendas por cliente e recompensar o cliente por compras 

repetidas”. No entanto, isso é possível somente a partir do desenvolvimento de uma 

relação entre as organizações e consumidor. 

 

Conforme as proposições de Las Casas (2006) em sentido amplo, a fidelização de 

clientes pode ser compreendida como a disposição deste para uma relação 

comercial que se concretiza através de ações seqüenciais.  

 

Para Mckenna (1999) quanto a eficácia de programas de fidelidades lançados pelas 

organizações ele destaca que “a fidelidade será desenvolvida ao longo de um 

período se alguns parâmetros do relacionamento forem projetados e implementados 
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de forma correta.” A fidelização é apresentada como decorrência positiva de uma 

estratégia de marketing de relacionamento bem sucedida, onde a retenção dos 

clientes é tratada como objetivo central e os resultados podem ser apontados como 

benefícios financeiros para as organizações.  

 

Depois de apresentados alguns conceitos no que concerne a fidelização, é 

praticamente consensual que, uma das principais variáveis no processo de 

fidelização, trata-se da satisfação dos clientes, onde a mesma leva à repetição da 

compra, e o contraditório facilita a busca por uma outra oferta.   
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

3.1 Metodologia 

 

A Metodologia constitui o caminho do pensamento e da prática que são utilizados 

para a abordagem da realidade. Envolve, ainda, um conjunto de técnicas e 

concepções teóricas, bem como o “sopro divino do potencial criativo do investigador” 

(Minayo, 1994, p. 16) 

 

Segundo Malhotra (2001), a concepção da pesquisa é a planta para a realização do 

projeto de pesquisa de marketing. É na concepção que são preparadas as bases 

para a realização da pesquisa, além de especificar os detalhes para a obtenção dos 

dados necessários para resolver o problema em questão. 

 

Este capítulo trata especificamente dos métodos e técnicas empregados para o 

alcance dos objetivos propostos, apresentando a seqüência de procedimentos e 

critérios adotados para a análise dos dados nesta dissertação. São considerados, a 

seguir, o tipo de pesquisa, a técnica utilizada, o método de coleta de dados, o pré-

teste, a técnica amostral, a unidade de observação de pesquisa, unidade de análise 

de pesquisa e análise de tratamento de dados. 

 

 

3.2 Tipos de Pesquisa  

 

 

O tipo de pesquisa deverá ser coerente com os problemas de pesquisa a serem 

resolvidos. Segundo Malhotra (2001), de acordo com o mesmo autor, para que a 

investigação seja bem sucedida é necessário que o enunciado do problema de 

pesquisa seja amplo e que identifique seus componentes específicos. Por 

conseguinte, a concepção do estudo será elaborada de acordo com a definição da 

problemática.  

 

Esta investigação foi realizada em duas abordagens distintas, uma qualitativa e uma 

quantitativa. Na concepção da pesquisa, Malhotra (2001) classifica de forma ampla 
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como exploratórias e conclusivas. A pesquisa exploratória apresenta características 

qualitativas, e, conforme propõe Aaker, Kumar e Day (2004), os dados qualitativos 

são coletados para conhecer aspectos que não podem ser observados e medidos 

diretamente.  

 

Malhotra (2001), reforçando as proposições de Aaker, Kumar e Day (2004), 

apresenta de forma semelhante que um dos objetivos da pesquisa qualitativa é 

alcançar uma compreensão das razões e motivações subjacentes ao estudo, bem 

como utilizá-la para explicar os resultados obtidos por pesquisas quantitativas. 

 

Em sua primeira fase, a investigação tem um caráter qualitativo através de uma 

pesquisa exploratória. Considerando todas as contribuições que as pesquisas 

qualitativas apresentam para o propósito desta dissertação, utilizou-se esta 

metodologia de pesquisa. Assim, foram aplicadas entrevistas em profundidade 

(entrevista semi-estruturada, direta e pessoal) que têm como finalidade, segundo 

Malhotra (2001), a obtenção de dados qualitativos que resultem em uma livre troca 

de informações e permitem uma sondagem mais detalhada sobre um determinado 

assunto junto ao entrevistado.  

 

Levando em consideração a presente investigação, essa metodologia apresentou 

ser a mais adequada com o objetivo de identificar com maior profundidade as 

variáveis que moldam o processo de decisão de compra dos estudantes 

universitários da cidade de Curvelo/MG por serviços de educação superior. 

 

A segunda fase da investigação é quantitativa e trata-se de uma pesquisa que pode 

ser caracterizada como conclusiva descritiva. Malhotra (2001) refere às pesquisas 

conclusivas como aquelas idealizadas no auxílio das decisões em escolher uma 

melhor alternativa dentro de um elenco de opções.  

 

Segundo este autor, a pesquisa descritiva, subdivisão da pesquisa conclusiva, é 

uma modalidade que tem como principal objetivo a descrição de algo – normalmente 

características ou funções do mercado. Para Churchill e Peter (2001), os dados 

obtidos nessa modalidade auxiliam a tornar a investigação do problema de pesquisa 

mais eficiente e completa. Malhotra (2001) observa que esse tipo de pesquisa é 
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usado para descrever características relevantes dos grupos pesquisados, obter o 

percentual de uma população que possui determinado comportamento, mensurar 

percepções acerca de produtos ou serviços e elaborar previsões específicas.  

 

Malhotra (2001) define que a pesquisa conclusiva é um tipo de pesquisa mais 

estruturada e formal do que a pesquisa exploratória e permite uma melhor avaliação 

para a tomada de decisões.  

 

Esta etapa da investigação tem a características de pesquisa conclusiva, descritiva e 

ainda como concepção o estudo transversal único. Pois, segundo Malhotra (2001), 

foi extraída uma amostra de respondentes da população-alvo e as informações 

relativas a esse público foram obtidas uma única vez. 

 

A etapa quantitativa da presente investigação tem, portanto, como principal 

finalidade, estimar e descrever características expressivas da população 

universitária da cidade de Curvelo/MG no que tange aos serviços de educação 

superior prestados pelas Instituições de Ensino Superiores.  

 

Segundo Mattar (1997), é um princípio fundamental das pesquisas em marketing 

aceitar a combinação entre as pesquisas qualitativas e quantitativas como estudo 

complementares, ao invés de mutuamente excludentes. 

 

 

3.3 Técnica Utilizada 
 

 

A etapa exploratória da pesquisa, conforme apresentado anteriormente, foi realizada 

através de entrevistas em profundidade, semi-estruturadas e individuais. Segundo 

Aaker, Kumar e Day (2004), as entrevistas individuais em profundidade são 

realizadas frente a frente com o respondente, no qual o assunto objeto da entrevista 

é explorado em detalhes, identificando benefícios de produtos-chave e provocando 

insights criativos.  
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Com o objetivo de caracterizar melhor as entrevistas dessa etapa de investigação, 

Mattar (1997) apresenta como método pouco estruturado e dotado de certo grau de 

informalidade. A técnica de entrevista em profundidade empregada foi “perguntas 

sobre problemas ocultos”, pois, conforme aduz Malhotra (2001), esse tipo de 

entrevista procura localizar os aspectos sensíveis relacionados com inquietações 

pessoais profundas do problema em questão. Essa modalidade mostrou-se mais 

adequada por se tratar de uma técnica capaz de descobrir crenças, atitudes, 

sensações a respeito do comportamento do consumidor universitário de Curvelo/MG 

no que concerne aos serviços de educação superior. 

 

As informações coletadas nessa fase qualitativa exploratória da pesquisa têm como 

finalidade complementar os resultados obtidos pela pesquisa quantitativa. 

 

Foram entrevistados 21 estudantes universitários matriculados nas Instituições de 

Ensino Superior da cidade Curvelo, no período de 07 a 11 de junho de 2010, 

distribuídos entre as três Instituições de Ensino Superior que são as unidades objeto 

de estudo na presente dissertação, como requisito para atendimento do segmento 

do estudo que trata do processo decisório dos estudantes universitários da cidade.  

 

Foi utilizado um roteiro de entrevista com questões abertas, onde os entrevistados 

responderam livremente sobre o processo decisório de compra, cujas perguntas 

foram norteadas pelo modelo proposto por Engel, Blacwell e Miniard (2000). O 

roteiro foi elaborado com o objetivo de serem abordados as etapas do processo 

decisório dos estudantes quanto aos serviços de educação superior, a saber: 

Reconhecimento das necessidades, busca de informações, processamento das 

informações, avaliação das alternativas, compra, consumo, despojamento ou 

descarte. 

 

Para atender o objetivo de se estudar os elementos componentes do Marketing de 

Relacionamento e fidelização dos estudantes de Curvelo, foi realizada uma pesquisa 

de caráter conclusivo. Utilizou-se, dentre todas as técnicas disponíveis, um Survey 

que, de acordo com Malhotra (2001), consiste em um questionário estruturado 

aplicado a uma amostra de uma população e destinado a buscar informações 
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específicas dos entrevistados. A opção feita se justifica pela necessidade de se 

obter os dados mais fidedignos possíveis. 

 

Um questionário estruturado possibilitou uma maior objetividade e rapidez na 

aplicação da pesquisa, além fornecer informações precisas quanto à percepção do 

pesquisado sobre o fenômeno a ser estudado, conforme proposto por Malhotra 

(2001). 

 

O método de coleta de dados foi realizado de forma estruturada através da 

aplicação de questionários. A abordagem utilizada foi de forma direta, como 

proposta por Aaker, Kumar e Day (2004). Aos estudantes universitários foram 

apresentadas as perguntas diretas e não de forma disfarçada.  

 

As perguntas foram formatadas no questionário de maneira a facilitar o seu 

preenchimento com alternativas fixas, ou seja, com um conjunto de respostas pré-

definidas. Isso é importante, pois é necessário obter informações objetivas acerca do 

problema de pesquisa. Também essa opção se justifica pelo fato dela permitir a 

obtenção de dados mais confiáveis, abrindo pouco espaço para divagações 

subjetivas. Para medir as atitudes, foi utilizada uma escala de concordância tipo 

Likert, que conforme propõe Malhotra (2001), exigem que os entrevistados indiquem 

através de categorias de respostas que variam de “concordo totalmente” a “discordo 

totalmente” uma série de afirmações relacionadas com os objetos de estímulo.  

 

Utilizando-se da escala de Marketing de Relacionamento sugerida por Müssnich 

(2004) foram feitas adaptações das escalas propostas com a finalidade de verificar 

as relações e os indicadores existentes na oferta dos serviços de educação superior 

ao seu público-alvo na cidade de Curvelo/MG. São elas: dependência; nível de 

comparação com fornecedores alternativos; oferta de serviços ao cliente; 

investimentos no relacionamento; confiança; troca de informações e 

comprometimento.  

 

Visando obter melhor conhecimento do público universitário de Curvelo e entender 

de forma fidedigna as relações entre faculdades e universitários optou-se por 

acrescentar à escala desenvolvida por Müssnich (2004),os construtos imagem e 
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fidelização. Kotler e Keller (2006) asseveram que as organizações trabalham 

sistematicamente para construir uma imagem sólida e positiva na mente de seu 

público-alvo. Segundo os mesmos autores, a fidelização significa um sentimento de 

afinidade com relação a produtos e serviços, que vai além da simples repetição de 

compra caracterizando um aumento e retenção de clientes pela satisfação do valor 

percebido. Para a estruturação do questionário, foram elaboradas a critério do autor, 

três perguntas por construto constante do modelo acima citado com a finalidade da 

mensuração do marketing de relacionamento.  

 

Após respondidos os questionários, foram depositados em envelope sem 

identificação do respondente (universitários) com a finalidade de garantir seu 

anonimato. 

 

Apesar de apresentar a desvantagem de limitar as opções de resposta do 

pesquisado, a opção pelo Survey se justifica pelo caráter objetivo de se mensurar o 

comportamento do consumidor relativo ao marketing de relacionamento. 

 

 

3.4 Pré-teste  

 

 

Com a finalidade de avaliar a validade e a eficiência do instrumento de coleta de 

dados, foi realizado entre os dias 02 e 04 de junho de 2010 um pré-teste com 15 

representantes da população alvo da investigação, ou seja, cinco alunos de cada 

instituição de ensino superior pesquisadas.  

 

Os questionários foram aplicados pelo próprio pesquisador em condições 

semelhantes às necessárias à aplicação futura. 

 

3.5 Técnica amostral  

 

Nas duas etapas que consiste a coleta de dados, faz-se necessário caracterizar a 

técnica amostral utilizada. 
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Na primeira fase do estudo em que a pesquisa qualitativa foi adotada, a técnica de 

amostragem aplicada pode ser classificada como “não probabilística” e “por 

conveniência”. Como definido por Malhotra (2001), a amostragem por conveniência 

trata-se de uma técnica não probabilística que concebe ao entrevistador decidir, de 

forma arbitrária ou consciente, os elementos a serem incluídos na amostra. Torna-se 

totalmente aplicável esta técnica tendo em vista que as unidades amostrais podem 

ser acessíveis, fáceis de medir e cooperadoras. Segundo o mesmo autor, as 

amostras por conveniência podem ser usadas para pesquisas exploratórias com a 

finalidade de gerar ideias, intuições ou hipóteses. 

 

Na fase quantitativa da pesquisa foi utilizada a técnica de amostragem probabilística 

estratificada onde, de acordo com Malhotra (2001), a população é dividida em 

estratos mutuamente excludentes de forma que cada elemento da população esteja 

somente em um estrato. Os membros de cada estrato serão selecionados através 

de um processo aleatório. Tendo em vista que a população universitária em Curvelo 

subdivide em grupos distintos, ou seja, em instituições de ensino, e posteriormente 

em cursos, esta técnica amostral se apresenta como a mais adequada ao presente 

estudo. 

 

Nesta investigação optou-se por essa técnica amostral com o objetivo de se ter uma 

amostra representativa de três Instituições de Ensino Superior, pois cada estudante 

universitário tem um relacionamento e uma percepção diferente na relação de 

serviços prestados por elas.  

 

Com a finalidade de dimensionar a quantidade de elementos a serem pesquisados 

na etapa quantitativa, foram utilizadas fórmulas de amostragem probabilística, que 

segundo Soares (1991) tem como objetivo definir um número mínimo de 

respondentes, sem a intenção de interferir nos resultados populacionais.  

 

Para o dimensionamento da amostra utilizou-se a fórmula abaixo, adotando o critério 

de margem de erro de 7% e 95% de intervalo de confiança. Não possuindo 

conhecimento preliminar a respeito da intenção do comportamento dos 

universitários, usou a proporção de 50%.  
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 no = Z2.P.Q 
   e2 

 

onde, o valor de Z refere-se a um valor da curva normal e está intimamente ligado 

ao intervalo de confiança desejado, que, no presente caso, foi de 95%, cujo valor 

correspondente a essa área, na curva normal, foi de 1,96. 

e2 trata-se do erro admissível para o estimador; 

P é a estimativa inicial da proporção de interesse; 

Q = 1 − P 

Deve-se ainda utilizar o fator de correção para o tamanho da amostra, quando esta 

não é considerada infinita. Segundo Aaker, Kumar e Day (2004), considera-se 

população infinita aquelas com N (tamanho da população) superior a 100.000 A 

população objeto deste estudo é composta de 3.000 alunos. Considerando que é 

população finita, o tamanho da amostra (no) deve ser corrigida, conforme a fórmula:   
 

n   =       n0 ___ 

1 + no/N 

 

onde, n0 é o tamanho preliminar da amostra, e n é o tamanho mínimo da amostra. 

 

Assim a estimativa do número mínimo da amostra neste estudo é de 184 alunos.  

 

Como 184 trata-se do número mínimo da amostra para o presente estudo, foram 

aplicados 200 questionários em proporção da quantidade de alunos matriculados em 

cada curso das três Instituições de Ensino Superior: Faculdade de Ciências 

Administrativas de Curvelo, Faculdade de Ciências Humanas e Universidade Norte 

do Paraná. 

 

3.6 Unidade de observação da pesquisa 

 

A unidade de observação da pesquisa são os alunos regularmente matriculados nas 

Instituições de Ensino Superiores da cidade Curvelo, Minas Gerais, conforme serão 

descritas nas unidades de análise de pesquisa.   
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3.7 Unidades de Análise de Pesquisa  

 

 

As unidades de análise de pesquisa nesta investigação são as três Instituições de 

Ensino Superior da cidade de Curvelo em funcionamento, a saber:  

 

Faculdade de Ciências Administrativas de Curvelo - FACIAC, oferecendo o curso de 

Bacharelado em Administração. Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo - 

FACIC, com os cursos de Bacharelado em Enfermagem, Licenciatura em Letras, 

Ciências, Biologia e Matemática. Universidade Norte do Paraná – UNOPAR – cursos 

de Bacharelado em Administração, Ciências Contábeis, Licenciatura em História, 

Letras, Pedagogia, Serviço Social e Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas, Marketing, Gestão de Recursos Humanos e Gestão Ambiental. 

 

 

3.8 Análise e Tratamento de Dados 

 

 

Na etapa qualitativa exploratória, através de entrevistas individuais, em profundidade 

e não estruturadas, foi feita a análise das entrevistas com a finalidade de encontrar 

as principais características que moldam o processo de decisão de compra dos 

universitários da cidade de Curvelo pelos serviços de educação superior. Algumas 

respostas obtidas foram devidamente transcritas. A metodologia utilizada para 

apresentar e interpretar as informações referentes ao processo decisório consistiu  

de uma análise e conteúdo das respostas dos entrevistados, utilizando uma parte do 

modelo clássico de Bardin (2002). A partir dessas informações encontradas, foram 

proporcionados embasamentos necessários para a análise qualitativa da 

dissertação.  

 

No processo de análise dos dados quantitativos, após a aplicação dos questionários 

procedeu-se a análise dos dados, utilizando-se o software estatístico SPSS 14.0 

(Statistical Package for Social Scienses) e o aplicativo Microsoft Office Excel 2003 

como suportes da ferramenta de estatística. Através dos procedimentos estatísticos, 
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os dados foram agrupados e tratados de forma quantitativa, considerando os 

resultados em relação ao universo pesquisado. 

 

Preliminarmente, foi necessário criar uma escala sobre as notas atribuídas às 

respostas a cada afirmativa do questionário. A mensuração de cada item foi 

realizada através de uma escala de concordância de seis pontos, sendo (6) 

“concordo totalmente” e (1) “discordo totalmente”. 

 
Nota dada às respostas a cada afirmativa do questio nário 

 
Resposta  Nota 

Concordo totalmente 6 
Concordo bastante 5 
Concordo pouco 4 
Não concordo, nem discordo 3 
Discordo pouco 2 
Discordo bastante 1 
Discordo totalmente 0 

As relações abaixo servem como orientação para a identificação do bloco de 

questões descritas no questionário sobre marketing de relacionamento que 

compõem cada construto.  

 

1. Comprometimento  = (Q3.1 + Q3.2 + Q3.3) / 3 

2. Dependência  = (Q3.4 + Q3.5 + Q3.6) / 3 

3. Fidelização  = (Q3.7 + Q3.8 + Q3.9) / 3 

4. Imagem  = (Q3.10 + Q3.11 + Q3.12) / 3 

5. Confiança  = (Q3.13 + Q3.14 + Q3.15) / 3 

6. Investimento no Relacionamento  = (Q3.16 + Q3.17 + Q3.18) / 3 

7. Oferta de Serviço ao Cliente  = (Q3.19 + Q3.20 + Q3.21) / 3 

8. Troca de Informações  = (Q3.22 + Q3.23 + Q3.24) / 3 

9. Nível de Comparação Fornecedores Alternativos =(Q3.25 + Q3.26 + Q3.27) / 3 
 

A análise de Correlação de Pearson foi utilizada como uma forma de avaliar a 

relação entre os 9 Construtos estudados. Essa medida expressa a relação entre 

duas variáveis X e Y, medindo a grandeza desta relação:  
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• r > 0: indica relação direta, ou seja, um aumento em X é acompanhamento por um 

aumento em Y. 

• r < 0: indica relação indireta, ou seja, um aumento em X é acompanhamento por 

um decréscimo em Y. 

 

Um alto valor de r (negativo ou positivo) - próximo de +1 ou -1 - representa uma forte 

relação, enquanto que um valor próximo de zero mostra que a relação é fraca ou 

nula. 

 

O coeficiente de Alfa de Cronbach foi a medida utilizada para avaliar a confiabilidade 

da consistência interna de cada um dos 9 Construtos estudados no modelo. Sendo 

que este modelo foi hipotetizado para avaliar os serviços de ensino prestado por 

faculdades de Curvelo.  

O Coeficiente Alfa é uma medida de confiabilidade da consistência interna que é a 

média de todos os coeficientes possíveis resultantes das diferentes divisões em 

duas metades de acordo com as questões que compõem cada uma dos 9 construtos 

avaliados. Este coeficiente varia de 0 a 1, e um valor de 0,7 ou mais (0,6 aceitável 

para muitos autores) que geralmente indica confiabilidade satisfatória da 

consistência interna.  

 

E, por fim, com o objetivo de verificar um modelo que avalia os serviços ao cliente e 

marketing de relacionamento num determinado Banco a Modelagem de Equações 

Estruturais (SEM) foi utilizada. Ela é uma técnica estatística multivariada que 

combina aspectos de Regressão Múltipla e Análise Fatorial para estimar e confirmar 

ou não uma série de relações de dependência interrelacionadas simultaneamente. 

Entende-se por Modelo Estrutural o conjunto de uma ou mais relações de 

dependência conectando os construtos hipotetizados do modelo - medida que é 

baseada numa composição de variáveis / questões / indicadores, ou seja, o 

construto não é medido diretamente e sim por uma combinação linear de variáveis.  

 

O modelo estrutural é mais útil para representar as interrelações de variáveis entre 

relações de dependência. Neste estudo foi utilizado o método de máxima 

verossimilhança para as estimativas dos parâmetros do modelo.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

4.1 – Etapa qualitativa exploratória 

 

 

Na etapa qualitativa da pesquisa, foram realizadas 21 entrevistas, com 

aproximadamente 45 minutos de duração, com estudantes regularmente 

matriculados nas Instituições de Ensino Superior da cidade de Curvelo, Minas 

Gerais.  

 

Os respondentes pertenciam à Faculdade de Ciências Administrativas de Curvelo - 

FACIAC, Faculdade de Ciências Humanas de Curvelo - FACIC e Universidade Norte 

do Paraná - UNOPAR, onde foram entrevistados proporcionalmente sete estudantes 

por instituição de ensino.  

 

Pode-se dizer que a contribuição essencial da etapa qualitativa tenha sido conhecer 

melhor as variáveis que compõem o processo de tomada de decisão dos estudantes 

no momento da escolha pela Instituição de Ensino Superior. Estas variáveis, de 

acordo com o modelo de Engel, Blackwell e Miniard (2000), são: reconhecimento 

das necessidades, busca, avaliação das alternativas pré-compra, compra, consumo 

e avaliação pós-compra.  

 

Os questionamentos tinham como objetivo analisar essas etapas/ variáveis que 

moldam a tomada de decisão do consumidor. Interessante que algumas perguntas 

buscavam respostas que trouxessem subsídios para mais de uma dessas variáveis.  

 

Quanto ao reconhecimento das necessidades, os estudantes foram instados a 

informar sobre como reconheciam a necessidade de cursar uma faculdade. A 

maioria respondeu pela necessidade de corresponder às exigências do mercado 

quanto à qualificação profissional. Cabe transcrever algumas respostas 

coincidentes: 
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“o mercado é muito exigente, estamos caminhando para um futuro onde o curso 

superior será o básico, por isso a necessidade de cursar uma faculdade...” 

 “é importante se cursar a faculdade como uma forma de você ter um pouco mais de 

chance no mercado de trabalho, ressaltando que hoje isso não é mais um grande 

diferencial...” 

 “preciso da Faculdade para subir de cargo na empresa onde trabalho” 

“acho importante fazer uma faculdade para diferenciar dos demais profissionais e ter 

melhores chances no mercado de trabalho” 

“com essa competição desleal que está o mercado de trabalho, vejo no ensino 

superior uma forma justa e honesta de tentar melhores patamares profissionais” 

 

Na tentativa de trazer contribuições quanto às variáveis “busca” e “compra” que 

compõem o modelo de processo de tomada de decisão de Engel, Blackwell e 

Miniard (2000), foram analisados alguns questionamentos como os motivos que 

levaram a estudar em uma determinada instituição de ensino superior. Quando 

apresentada esta indagação, três fatores foram mais mencionados, sendo eles: o 

curso oferecido, localização e qualidade de ensino. Alguns inquiridos assim 

afirmaram: 

“por oferecer um curso de qualidade e estar próxima da minha cidade” 

“nela tem o curso que eu queria e ela tem um bom nome no mercado...” 

“fica em uma cidade próxima da que eu resido...” 

 “por conhecer o nível de ensino que ela oferece aos seus alunos ...” 

“pela qualidade de ensino que ela oferece que não perde para os cursos que são 

oferecidos na capital” 

“ela tem o curso de meu interesse e tem tradição com mais de vinte anos em 

funcionamento na cidade...” 

 

Os respondentes também foram solicitados a responderem sobre os aspectos 

motivacionais voltados para a escolha da faculdade e curso. Novamente a grande 

parte respondeu no sentido de ter o interesse no curso oferecido, a localização e a 

qualidade dos serviços prestados nas instituições onde se encontram matriculados. 

“procurei informações com colegas e eles me falaram que ia depender do curso que 

eu queria fazer porque as três faculdades têm cursos muito bons” 
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“somente optei por essa faculdade porque o curso que escolhi é somente uma vez 

por semana que facilita pra mim que trabalho o dia todo. A faculdade também é 

muito boa” 

“procurei fazer enfermagem porque considero o mercado de trabalho de Curvelo 

muito interessante nessa área” 

“escolhi o curso de Letras porque gosto de estudar português e a faculdade todas as 

duas são muito boas, mas escolhi a UNOPAR porque fica mais próxima da minha 

casa e do meu trabalho” 

“escolhi estudar na FACIC porque considero a qualidade muito boa e ouvi dizer que 

os professores são muito bons” 

 

A maioria esmagadora dos pesquisados, não hesitou em apontar as principais 

facilidades e ou dificuldades na escolha de sua instituição de ensino superior como 

segue:  

 “só facilidades, porque oferecia o curso na cidade que me interessava...” 

“é a melhor faculdade da minha cidade” 

 “nenhuma dificuldade, é de boa qualidade com um preço acessível...” 

“não tive dificuldade porque procurei uma faculdade séria e da maneira que fui 

atendido na FACIC me encantou, ainda bem que passei no vestibular” 

“encontrei facilidade porque meus colegas que também moram fora me indicaram e 

estou satisfeita” 

 

Para que houvesse a tomada de decisão pela escolha da faculdade, foram 

apresentadas indagações a respeito de influências sofridas durante esse processo 

de definição. Objetivou-se entender se a escolha foi exclusivamente pessoal ou teria 

sido influenciada por outras pessoas. As respostas apontam que, embora os 

inquiridos afirmassem que a decisão foi pessoal, houve influências, sendo elas, 

respectivamente, de familiares e amigos que já estudaram ou estudam na faculdade. 

Vejamos: 

“meu irmão e minhas primas estudaram lá, mas foi pessoal...” 

“embora tivesse boas referências de ex alunos da faculdade, foi exclusivamente 

pessoal...” 

“recebi influências de amigos que estudam na FAC e gostam muito de lá” 
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“eu mesmo decidir estudar na UNOPAR porque se trata de uma faculdade a nível de 

Brasil e não é uma faculdade somente local” 

“recebi influências dos meus pais que falaram que a FACIC é uma faculdade com 

mais de 30 anos no mercado e por isso tem credibilidade”. 

 

Relativamente à avaliação das alternativas pré-compra, foi ponderado se os 

estudantes avaliaram outras faculdades antes de se decidirem pela que estuda e 

qual a quantidade de opções que eles consideraram. A maioria dos questionados 

responderam negativamente. 

“não porque já estava decido qual faculdade eu ia estudar” 

“passar no vestibular foi difícil pra mim, mas eu já tinha escolhido a faculdade que 

queria fazer pois eu amo a FACIC” 

 “o curso que procurei para fazer em Curvelo só existe na FACIC, eu não iria 

procurar por outra faculdade não” 

“pelo fato de ser muito próxima da cidade onde eu moro (Corinto), a distância e o 

curso que era Gestão Ambiental, eu avaliei somente uma faculdade” 

“o curso de Administração é oferecido por duas faculdades, mas eu queria mesmo 

estudar na FAC e estou feliz de ter passado” 

 

Outro aspecto importante constante da entrevista trata da possibilidade dos 

acadêmicos estudarem em faculdade pertencente a outra cidade. Novamente, a 

resposta negativa se sobrepôs.  

“não, aqui em Curvelo tem o curso que eu queria fazer” 

“Corinto é muito perto de Curvelo e fica mais barato estudar aqui” 

“Até pensei, mas ia ficar caro e estou muito satisfeito” 

“não, como minha família não tem condições, prefiro estudar aqui em Curvelo 

mesmo” 

“não, morando em Curvelo fica mais fácil fazer uma Faculdade que gastar muito 

morando fora” 

“não avaliei, prefiro estudar na cidade onde moro” 

 

Em busca de conteúdos informativos acerca da avaliação pós consumo, foram 

obtidas informações através de questionamentos do tipo se os estudantes elogiavam 
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a sua faculdade para seus amigos e familiares. Houve uma soberania nas respostas 

positivas. Algumas ponderações estão transcritas a seguir:  

“Em partes sim, como o nível dos professores. Em outros, não. Pois peca na questão 

tecnológica e informações desencontradas...” 

“Sim, acho isso importante para a imagem da faculdade e dos alunos...” 

“Não só elogio como recomendo, gosto da faculdade e indicaria até para os meus 

filhos”. 

“Temos que valorizar a faculdade de nossa cidade, eu não só elogio como também 

chamo vários amigos para estudar na FAC”. 

“Elogio para amigos e familiares” 

“Sim, até para os meus amigos que não moram aqui, se eu falar mal eu estarei 

falando mal da minha formação” 

“falar mal da minha faculdade eu vou está falando mal da minha profissão” 

 

Aspectos referentes sobre a indicação da faculdade onde estuda para amigos e 

familiares também estiveram presentes no roteiro da entrevista. A maioria dos 

respondentes confirmou essa assertiva conforme pode ser observado pelas 

transcrições a seguir: 

“sim, tanto para aqueles que têm interesse no meu curso quanto para outros 

cursos...” 

“como já dito, falar bem da faculdade e indicá-la para outras pessoas é importante 

para o meu nome e da faculdade...” 

“Já tive parentes que foram nessa faculdade e por isso procurei por ela, estou feliz 

aqui e não mudaria...” 

“sim e não, hoje já temos concorrentes do mesmo nível...” 

“sim, principalmente para aqueles que trabalham e não têm tempo disponível, a 

faculdade a distância é uma ótima opção...” 

 

Considerações e opções a respeito do interesse em mudar de faculdade, curso ou 

cidade também foram apresentadas. Mostrando estar satisfeita, a maioria respondeu 

não ter interesse em mudar de faculdade, curso ou cidade, sendo interessante 

algumas justificativas: 

“Não, esta instituição dispensa elogios e eu me sinto um privilegiado em fazer parte 

dela...” 
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“Não, me adaptar em outra faculdade ou curso seria difícil...” 

“Não, aqui em Curvelo é oferecido aquilo que procuro” 

“Os cursos de Curvelo não perdem em qualidade para os cursos da capital” 

 

A pesquisa qualitativa indicou uma série de características que moldam o processo 

decisório de estudantes de nível superior na cidade de Curvelo /MG. Respostas 

como exigência do mercado de trabalho, qualificação profissional, indicação de onde 

estudam para familiares e amigos, além de não terem interesse de mudar de 

instituição, reputação das instituições como motivo de escolha, oportunidades para 

melhores empregos, foram algumas das principais descobertas proporcionadas pela 

pesquisa qualitativa que serviram para conhecer alguns atributos de um público até 

então não investigado. 

 

Destarte, em conformidade com os procedimentos metodológicos adotados 

consegui-se atender o primeiro objetivo intermediário deste estudo. Os dados 

obtidos, em conjunto com as informações da revisão da literatura, servirão de forma 

complementar à pesquisa quantitativa que visa mensurar o nível de relacionamento 

das instituições de ensino superior e seus acadêmicos.  
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4.2 – Perfil pessoal dos estudantes universitários  

 

Em conformidade com os dados obtidos, preliminarmente pode-se apresentar 

algumas características sociais e demográficas dos estudantes universitários da 

cidade de Curvelo-MG.  

 

4.2.1 – Sexo dos Pesquisados  

 

No contingente total de pesquisados, constatou-se que o sexo masculino é 

representado pela minoria, ou seja, por 37%, enquanto 63% são do sexo feminino, 

conforme segue no Gráfico 2. Houve uma predominância de estudantes do sexo 

feminino na amostra das três IES analisadas. 

 
GRÁFICO 2: Caracterização dos entrevistados quanto ao sexo 

Masculino
37,0%

Feminino
63,0%

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
 
4.2.2 – Faixa etária 

 

É possível constatar que, diante dos resultados apresentados no gráfico 3, a 

variação da idade do público consumidor de IES está em 25% para idade 

compreendida entre 18 e 21 anos; 22%, entre 22 e 25 anos; 15,5% representam a 

faixa etária de 26 a 29 anos de idade; 28% da amostra têm de 30 a 40 anos; e os 

demais 9,5% possuem idade acima de 40 anos. Assim, quanto à faixa etária dos 

respondentes, notou-se que a idade entre eles variou e que a idade não é 

representativo para definir o consumidor de IES, como pode ser demonstrado no 

Gráfico 3. 
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GRÁFICO 3: Caracterização dos entrevistados quanto à faixa etária 
 

De 18 a 21 anos
25,0%

De 22 a 25 anos
22,0%De 26 a 29 anos

15,5%

De 30 a 40 anos
28,0%

Mais de 40 anos
9,5%

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

4.2.3 – Cidade em que reside 

 

 

Além do sexo e da idade, também foi verificada a distribuição dos estudantes que  

buscam pelo ensino superior na cidade de Curvelo quanto à cidade em que residem, 

consoante Tab. 1 abaixo: 

 
TABELA 1 

Distribuição dos entrevistados quanto à cidade em q ue reside 
 Freqüência  

Município  n % 
Curvelo 98 49,0 
Corinto 31 15,5 
Inimutaba 23 11,5 
Presidente Juscelino 17 8,5 
Três Marias 13 6,5 
Augusto de Lima  7 3,5 
Felixlândia 5 2,5 
Lassance 3 1,5 
Monjolos 2 1,0 
Morro da Graça 1 0,5 

TOTAL 200 100,0 
    Fonte: Dados da pesquisa  

 

Os dados da Tab. 1 demonstram que a distribuição dos estudantes pesquisados 

está dividida em nove cidades próximas e a própria urbe em estudo. Destacou-se 

em segundo lugar Corinto, com 15,5%; seguido por Inimutaba com 11,5%; 

Presidente Juscelino com 8,5%; e Três Marias com 6,5% do total de amostra dos 
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alunos que frequentam as IES em Curvelo. Essa informação pode ser considerada 

importante, haja vista que do público investigado uma parte significativa dele 

pertence às cidades circunvizinhas de Curvelo, tornando o município como 

referência na demanda por ensino superior. 

 

 

4.2.4 – Com quem residem atualmente 

 

 

Outro aspecto ponderado em termos do perfil do público universitário foi saber a 

respeito da companhia com quem esse público reside. Os resultados podem ser 

verificados no Gráfico 4:  

 
GRÁFICO 4: Caracterização dos entrevistados quanto à questão “Com quem você 
reside atualmente?” 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto à questão da moradia, percebe-se pelo GRAF. 4 que a maioria dos 

universitários pesquisados, em percentual de 55%, reside na companhia dos pais e 

8,5% moram na companhia de parente. Portanto, pode-se perceber que 63,5% dos 

entrevistados residem em unidades familiares. Residindo com seu cônjuge, houve 

uma presença acentuada de 29% dos entrevistados.  
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4.2.5 – Ocupação e faixa de renda 

 

Acerca da ocupação e tempo disponibilizado ao trabalho dos pesquisados impende 

dizer que se tratam de dados quase homogêneos, pois a grande maioria afirmou 

exercer atividade remunerada, como destacado no Gráfico 5: 

GRÁFICO 5: Caracterização entrevistados:quanto à questão “Você trabalha quantas horas por dia”? 

Só estuda
12,5% 4 horas

4,0%

6 horas
11,0%

8 horas
47,0%

Mais de 8 horas
25,5%

 
 

É percebido que os universitários que não trabalham e que atualmente só se 

dedicam aos estudos somam apenas 12,5%; enquanto outros 4% dedicam 4 horas 

por dia às atividades laborativas; 11% destes, 6 horas; 47% passam 8 horas por dia 

trabalhando; e 25,5% lidam mais de 8 horas no serviço; somando 87,5% no total dos 

estudantes que trabalham. 

 

Da faixa de renda mensal dos universitários foi considerado somente o aspecto 

pessoal. Sendo assim, dos universitários analisados 12,5% ainda não possuem 

renda mensal própria, levando-os a depender de familiares e/ou de terceiros para 

cobrir seus gastos financeiros. Dos pesquisados que dispõem de renda própria, 

constatou-se que a grande maioria, ou seja, 68,5%, conta com uma renda mensal 

entre 1 e 3 salários mínimos; 14% ganham entre 3 e 5; outros 4,5% têm de 7 a 10 

salários mínimos; e apenas 0,5% possuem renda própria acima de 10 salários 

mínimos, como se pode perceber no Gráfico 6: 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados da pesquisa  
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GRÁFICO 6: Caracterização dos entrevistados quanto à questão “Qual é 
aproximadamente sua faixa de renda mensal em salário-mínimo?” 
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Considerando a renda mensal familiar dos universitários que fizeram parte da 

amostra, verificou-se que a maioria ganha entre 1 e 5 salários mínimos, sendo esse 

número representado por 56,5%, e pequena parte (1%) recebe mais de 30 salários 

mínimos, como segue: 

 
GRÁFICO 7: Caracterização dos entrevistados quanto à questão “Qual é 
aproximadamente a faixa de renda mensal de sua família em salário-mínimo?” 
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4.2.6 Perfil de consumo 
 

 

Descrever o perfil dos estudantes que buscam por serviços de instituições de ensino 

superior auxilia em promover o entendimento e compreensão do tipo de 

comportamento de consumo desse público. Por isso, alguns aspectos referentes ao 

Fonte: Dados da pesquisa  
 

Fonte: Dados da pesquisa 
 



 

 

98

perfil desse público foram investigados, tais como faculdade escolhida, curso, etc., 

conforme segue nos Gráficos 8, 9, 10 e Tab. 2. 

 
GRÁFICO 8: Caracterização dos entrevistados quanto à questão “Em qual faculdade 
estuda?” 
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Em consonância com o que foi apresentado no capítulo 3, que cuida da 

metodologia, o número de respondentes foi proporcional à quantidade de alunos 

matriculados em cada IES. A faculdade UNOPAR, com um número maior de 

estudantes nela matriculados, teve uma quantidade significativa, correspondendo a 

um percentual de 60% de questionários aplicados em relação às demais. 

 

Acerca do curso, pode-se constatar a relação na TAB. 2 a seguir: 

TABELA 2 
Distribuição dos entrevistados quanto ao curso que faz 

 
 Frequ ência  

Curso  n % 
Administração 68 34,0 
Enfermagem 26 13,0 
Gestão Ambiental 24 12,0 
Pedagogia 24 12,0 
Serviço Social 20 10,0 
Ciências Contábeis 13 6,5 
Letras 10 5,0 
Tecnologia e Desenvolvimento de Sistema 7 3,5 
Ciências 4 2,0 
Licenciatura Matemática 4 2,0 

TOTAL 200 100,0 
    Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme os resultados observados na investigação, percebe-se que o curso mais 

procurado é o de Administração, representando 34% do total dos universitários 

pesquisados. E o menos requisitado é o curso de Matemática, com 2%. 
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Considerando, conforme já exposto no capítulo 3, que as amostras foram 

proporcionais à quantidade de alunos por Faculdade e cursos. 

 

Por meio dos dados coletados, notou-se que os universitários pesquisados 

apresentam heterogeneidade quanto ao ano que estão cursando, variando desde o 

primeiro ano com 23%, até o quarto ano com 16,5%. Contudo, a maioria respondeu 

cursar o terceiro ano, sendo representados por 39% do total, de acordo com o 

especificado no Gráfico 9: 

 
 
GRÁFICO 9: Caracterização dos entrevistados quanto à questão “Em que ano estuda?” 
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Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
Pode-se constatar, através do GRAF. 10, que 69% dos universitários que estudam 

nas faculdades da cidade de Curvelo financiam o próprio estudo; enquanto 20% têm 

seu curso custeado pelos pais; outros 4,5%, pelo companheiro (a); 6% por bolsas 

como o PROUNI e crédito estudantil; e 0,5%, por parentes diversos. 

 
GRÁFICO 10: Caracterização dos entrevistados quanto à questão “Quem financia atualmente seu 
curso da faculdade?”  
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Fonte: Dados da pesquisa 
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4.3 Medidas descritivas dos construtos estudados 

 
 
4.3.1 Análise descritiva dos construtos avaliados 

 
 
Foram pesquisados 200 estudantes universitários da cidade de Curvelo. Conforme 

apresentado anteriormente, o modelo teórico de marketing de relacionamento 

apresentado por Müssnich (2004) visa a medir o grau de relacionamento entre 

cliente e fornecedor, que no presente estudo analogamente tratam-se dos 

estudantes universitários e as faculdades que estudam.  

 

Em relação às médias dos 9 construtos pesquisados, conforme pode ser visualizado 

na TAB. 3, as melhores avaliações foram alcançadas pelos construtos 

“comprometimento”, “imagem” e “confiança”, com a média 5,0 seguidos da variável 

“fidelização” com média de 4,9. 

 

Já a menor média refere-se ao Construto “Troca de Informações”, com média igual a 

4,2. Os demais construtos apresentaram médias variando entre 4,3 à 4,6, num 

intervalo de escala que varia de 0 (Discordo totalmente) a 6 (Concordo totalmente). 

 

TABELA 3 
Análise descritiva das medidas dos 9 c onstrutos  estudados 

 
  Medidas descritivas 

Construtos  n Mínimo Máximo Média d.p. 
Comprometimento 200 2,0 6,0 5,0 1,0 
Dependência 200 0,0 6,0 4,6 1,3 
Fidelização   200       0,0       6,0       4,9       1,1 
Imagem 200 1,0 6,0 5,0 1,1 
Confiança 200 0,0 6,0 5,0 1,1 
Investimento no relacionamento 200 0,0 6,0 4,3 1,1 
Oferta de serviço ao cliente 200 0,0 6,0 4,6 1,3 
Troca de informações 200 0,0 6,0 4,2 1,6 
Nível de comparação com fornecedores 
alternativos (outras escolas) 200 0,3 6,0 4,4 1,0 

NOTA:   d.p.  � Desvio-padrão 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto ao quesito comprometimento, que possui média 5, os alunos percebem e 

avaliam que as ações das instituições onde estudam estão direcionadas para a sua 

qualificação profissional e ainda reconhecem o compromisso que eles têm com o 
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sucesso da faculdade. Aqui, encontra-se representado o empenho das partes em 

manter essa relação já estabelecida. Neste sentido, Morgan e Hunt (1994) 

reconhecem que o fator comprometimento gera resultados de promoção da 

produtividade, eficiência e efetividade, conduzindo as partes diretamente a atitudes 

cooperativas, levando à manutenção do relacionamento.  

 

O resultado do construto dependência tem uma média de 4,6, podendo ser 

justificado por Müssnich (2004) que ponderou que a ocorrência de uma maior 

dependência das partes nas relações se justifica por um maior interesse da 

sustentação em longo prazo. O conjunto de perguntas elaboradas com a finalidade 

da composição do construto versa sobre a dependência dos estudantes em relação 

à Instituição para a sua formação profissional, sobre a excelência no ensino que é 

oferecida bem como a dificuldade do estudante em se mudar de cidade. Quanto 

maior for a dependência dos estudantes em relação às IES, maior será o 

comprometimento destes nas relações estabelecidas.  

 

A Fidelização, se levado em conta o modelo de Müssnich (2004) adaptado para o 

estudo em questão, trata-se de uma variável dependente de todos os demais 

construtos. Diante disso, uma média atribuída como 4,9 reflete um forte 

compromisso nas relações entre alunos e instituições de ensino. As IES, diante do 

resultado apresentado pela variável fidelização, podem entender que existe 

manutenção e retenção dos clientes que se relacionam com satisfação aos serviços 

prestados. Os próprios alunos, ao responderem uma das perguntas constantes do 

questionário referente a essa variável, muito bem reconhecem que “a fidelização 

entre a faculdade e o aluno é um dos pontos essenciais para a construção de 

vínculos”. Conforme aduz Mckenna (1999), praticar o marketing de relacionamento 

nas organizações é imprescindível para desenvolvimento de rápida aceitação dos 

serviços prestados visando a promoção da fidelidade do consumidor. 

 

A imagem, com a média 5,0, foi uma variável muito bem avaliada pelos estudantes. 

Isso se deu através do reconhecimento da reputação que cada instituição de ensino 

representa para os seus alunos e para a sociedade no qual estão inseridas. As 

ações individualizadas de cada IES, seus valores, suas práticas e seu 

relacionamento confirmam a nota atribuída pelo público-alvo. Segundo Mckenna 
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(1999), é indispensável que as empresas tenham uma imagem sólida para aumentar 

a confiabilidade dos produtos ou serviços que oferecem, ganhando credibilidade no 

mercado. Considerando o serviço educacional como um bem intangível, o nível de 

resposta às satisfações de seu público é determinante para a construção e 

manutenção da imagem.  

 

Conforme aduz Morgan e Hunt (1994), a confiança é uma variável importante a ser 

considerada, pois pode refletir segurança na relação. Desta forma, uma nota tão 

bem atribuída pelos alunos na variável confiança denota a existência de um vínculo 

de colaboração, compromisso, parceria e benefícios mútuos entre a instituição e 

seus alunos. A média 5,0 atribuída a esse quesito denota o reconhecimento por 

parte dos discentes quanto ao empenho das IES em oferecer confiança através da 

oferta de ensino de qualidade.  

 

Consoante a avaliação da variável “investimento no relacionamento”, a média 

encontrada foi 4,3 e, para a elaboração do construto, foram abordados 

questionamentos a respeito do relacionamento aberto entre professores, alunos e 

funcionários; existência de departamento ou órgão exclusivo de relacionamento na 

faculdade; e a percepção que os estudantes tinham sobre os investimentos na 

relação entre eles. Diante da média apresentada para esse construto, pode-se dizer 

que parte dos alunos sente a falta de um órgão ou departamento capaz de criar uma 

maior inteiração entre eles e a instituição, além de sentirem a necessidade de uma 

maior inteiração e aproximação de professores e funcionários. Esse argumento pode 

ser reforçado nas proposições de Mckenna (1999), ao investir no relacionamento as 

organizações buscam estreitar relações na busca de benefícios mútuos.  

 

A oferta de serviços ao cliente, com média 4,6, pode ser compreendida como: 

quanto mais valioso o serviço maiores serão os recursos e os esforços que as 

organizações ou pessoas estarão dispostas a empregar para obtê-lo.  

 

Quanto à troca de informações, importante destacar que as questões que 

compunham esse quesito versam sobre um canal formal de troca de informações 

capaz de garantir às partes transparência da relação. Esse quesito não aponta para 

uma falta de confiança na troca de informações, mas aponta essa variável como 
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fator chave para entender os anseios dos clientes, otimizar o seu atendimento e 

garantir a vitalidade no intercâmbio das partes. Segundo Kotler (1999), a empresa 

deve praticar a “intimidade com o cliente”, proporcionando contatos e troca de 

informações de maneira frequente. Importante destacar que esse construto não foi 

mal avaliado, entretanto a média 4,2 difere de outros construtos que foram mais bem 

avaliados.  

 

No quesito nível de comparação com fornecedores alternativos, que analogamente 

pode ser considerado como outras escolas, foi encontrada uma média de 4,4, 

certificando que os serviços ao cliente aumentam o valor ou diferenciam os serviços 

daqueles proporcionados pelos concorrentes. Neste diapasão, um percentual muito 

reduzido de aluno se interessou em mudar de faculdade. Além disso, as questões 

que faziam parte desse construto apontam, em níveis comparativos, que os 

acadêmicos reconhecem a qualidade do ensino oferecido, percebem ações 

contínuas de melhorias e ainda consideram a faculdade que estudam em nível 

melhor que as demais. 

 

 

4.3.2 – Análise do coeficiente de Alfa de Cronbach 

 

 

O coeficiente Alfa de Cronbach foi utilizado como uma medida para avaliar a 

confiabilidade na consistência interna das questões que compõem cada uma dos 9 

construtos estudados. Conforme apresentado na TAB. 4, todos os construtos 

avaliados apresentaram medidas de Alfa de Cronbach muito próximas ou superiores 

a 0,60 que indica confiabilidade satisfatória de consistência interna.  
 

TABELA 4 
Medida de confiabilidade da consistência interna da s questões pertencentes a 

cada um dos 9 construtos do presente estudo 
Continua... 

Fatores de interesse / nº das Questões  Alfa de Cronbach  se questão retirada  
COMPROMETIMENTO  

3.1 0,82 
3.2 0,60 
3.3 0,74 

 Alfa de Cronbach Total � 0,81 
  

 



 

 

104

DEPENDÊNCIA  
3.4 0,59 
3.5 0,40 
3.6 0,48 

 Alfa de Cronbach Total � 0,60 
  

FIDELIZAÇÃO  
3.7 0,59 
3.8 0,51 
3.9 0,81 

 Alfa de Cronbach Total � 0,74 
  

IMAGEM  
  

3.10 0,77 
3.11 0,81 
3.12 0,79 

 Alfa de Cronbach Total � 0,85 
  

CONFIANÇA  
  

3.13 0,79 
3.14 0,72 
3.15 0,83 

 Alfa de Cronbach Total � 0,84 
  

INVESTIMENTO NO RELACIONAMENTO  
  

3.16 0,55 
3.17 0,64 
3.18 0,66 

 Alfa de Cronbach Total � 0,70 
  

OFERTA DE SERVIÇO AO CLIENTE  
  

3.19 0,63 
3.20 0,78 
3.21 0,69 

 Alfa de Cronbach Total � 0,78 
  

TROCA DE INFORMAÇÕES  
  

3.22 0,77 
3.23 0,71 
3.24 0,73 

 Alfa de Cronbach Total � 0,81 
  

NÍVEL DE COMPARAÇÃO COM FORNECEDORES 
ALTERNATIVOS – OUTRAS INSTITUIÇÕES 

 

  
3.25 0,48 
3.26 0,68 
3.27 0,44 

 Alfa de Cronbach Total � 0,64 
Fonte: Dados da pesquisa 
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O alfa de Cronbach é um índice com valores que variam entre 0 (zero) e 1 (um) e, 

quanto mais próximo de 1, maior a confiabilidade do instrumento. Para Cronbach 

(1996) valores entre 0,600 e 0,800 são considerados aceitáveis para uma pesquisa.  

 

Diante da apresentação da TAB. 5, podemos afirmar que os 9 construtos 

desenvolvidos são fidedignos. Desta forma, eles serão utilizados na Modelagem de 

Equações Estruturais (SEM) para verificar aceitabilidade do modelo teórico que 

avalia os serviços ao cliente (alunos de faculdade de Curvelo) e marketing de 

relacionamento aplicado ao setor. Ressalta-se que a retirada de uma determinada 

questão de um construto qualquer pode implicar uma melhora significativa na 

medida do Alfa de Cronbach. Nada obstante, neste estudo, devido ao número 

pequeno de questões que compõe cada construto, nenhuma questão foi retirada. 

 

Cumpre salientar que no presente estudo os construtos foram determinados a priori, 

isto é, não foram criados através de uma análise exploratória empírica (uso de 

análise fatorial) e sim através dos conceitos teóricos sobre marketing de 

relacionamento adaptados ao modelo de Müssnich (2004).  

 

Apesar de todas as questões do instrumento de coleta de dados terem sido 

desenvolvidas pelo pesquisador, pode-se comprovar estatisticamente que esta 

prática não comprometeu a estrutura do questionário.  

 
 

 
4.3.3 Distribuição dos respondentes para cada uma d as questões pertencentes 
aos construtos estudados  
 

As tabelas logo a seguir, de TAB.5 a TAB.13, apresentam a distribuição dos 

respondentes para cada uma das 27 questões do estudo, subdivididas de acordo 

com cada um dos 9 construtos. 

 
 
4.3.3.1 Distribuição dos respondentes para o constr uto comprometimento 
 
 
Como pode ser visualizado na TAB. 5, 52,5% dos respondentes “concordam 

totalmente” no que diz respeito ao seu comprometimento com o sucesso da sua 
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faculdade (item 3.1), enquanto 40,5 % destes atribuíram também a escala máxima 

para a percepção de que a faculdade onde estudam está comprometida com a sua 

formação profissional. Já um percentual de 37% dos estudantes “concordam 

bastante” a respeito que as ações administrativas e pedagógicas da faculdade 

demonstram forte compromisso com a formação de seus alunos. Quanto à 

discordância, apenas um pequeno percentual de 6,5% referente à questão 3.2 

compreendidos nas escalas de “discordo pouco” a “discordo totalmente” não 

reconhecem as práticas da instituição no compromisso com a formação profissional 

de seus alunos.  

 
TABELA 5 

Distribuição dos respondentes para cada uma das questões pertencentes ao Construto 
“Comprometimento” 

 Respostas (%)  

Questões CT CB CP ND/NC DP DB DT Total 

3.1 Eu me sinto totalmente comprometido com o sucesso da 

minha faculdade. 
52,5 30,0 13,0 3,0 1,0 0,5 0,0 200 

3.2 Percebo que a faculdade está comprometida 

verdadeiramente com a minha formação profissional. 
40,5 33,0 16,5 3,5 3,0 2,5 1,0 200 

3.3 As ações administrativas e pedagógicas da faculdade 

demonstram forte compromisso com minha formação 

profissional. 

32,0 37,0 22,0 3,5 3,5 1,0 1,0 200 

Fonte: Dados da pesquisa 

Nota:  Os valores na tabela referem-se aos percentuais de respondentes em relação ao número total de casos da linha 

Legenda:  CT � Concordo Totalmente; CB � Concordo Bastante; CP � Concordo Pouco; NC/ND � Nem concordo, nem discordo;  

DP � Discordo Pouco; DB � Discordo Bastante e DT � Discordo Totalmente 

 
 
 
4.3.3.2 Distribuição dos respondentes para o constr uto dependência 
 
 
Para 35% dos pesquisados há concordância total com a afirmativa de que 

dependem fundamentalmente das intuições onde estudam para a formação 

profissional. Neste mesmo quesito, 14,5 % dos entrevistados discordam totalmente 

dessa dependência.  

 

Quando perguntados sobre a “dependência da faculdade em razão da excelência do 

curso” que estudam, os níveis de concordância são de 66,5% atribuídos pelos 

alunos nas escalas de “concordam totalmente a concordam bastante”. Com essa 
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afirmativa, os pesquisados corroboram a qualidade de ensino no curso que suas 

respectivas instituições oferecem.  

 

A maior parte dos pesquisados, 44,5% dos estudantes, externaram a sua 

concordância máxima para a dependência da faculdade para que seja um 

profissional procurado pelo mercado, devido à qualificação profissional que a 

instituição repassa.  

 

Tal quesito pode ser justificado através de algumas respostas obtidas na entrevista 

em profundidade realizada na primeira etapa em que a maioria reconheceu a 

necessidade de cursar uma faculdade. Grande parte das ponderações foi no sentido 

da necessidade em atender às exigências atuais do mercado de trabalho. 

 

O percentual positivo constante do bloco de questões apresenta, em sua maioria, a 

concordância por parte dos estudantes no que diz respeito a sua dependência da 

instituição de ensino para a formação profissional e pela excelência do curso que ela 

oferece, o que facilita desta forma a manutenção de políticas que gerem uma 

relação duradoura. Os dados podem ser confirmados  na TAB 6. a seguir. 

 
TABELA 6 

Distribuição dos respondentes para cada uma das questões pertencentes ao Construto  
“Dependência” 

 Respostas (%)  

Questões CT CB CP ND/NC DP DB DT Total 

3.4 Eu dependo fundamentalmente da faculdade para minha 

formação profissional, pois não posso me mudar da cidade. 
35,0 18,0 15,5 10,0 4,0 3,0 14,5 200 

3.5 Eu dependo muito da faculdade em razão da excelência 

do meu curso. 
31,5 35,0 17,0 6,0 3,5 3,5 3,5 200 

3.6 Eu dependo da faculdade para que eu seja um 

profissional procurado pelo mercado, devido à formação e 

qualificação que ela me passa. 

44,5 31,0 15,0 5,0 2,0 1,0 1,5 200 

Fonte: Dados da pesquisa  

Nota:  Os valores na tabela referem-se aos percentuais de respondentes em relação ao número total de casos da linha 

Legenda:  CT � Concordo Totalmente; CB � Concordo Bastante; CP � Concordo Pouco; NC/ND � Nem concordo, nem discordo;  

DP � Discordo Pouco; DB � Discordo Bastante e DT � Discordo Totalmente 
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4.3.3.3 Distribuição dos respondentes para o constr uto fidelização  
 

 

Conforme observado na TAB.7, se for levado em consideração os respondentes que 

“concordam totalmente” e “concordam bastante”, um percentual de 73% dos alunos 

reconhece que através da oferta da qualidade de ensino pelas IES onde estudam 

estas conseguem fidelizar seus alunos.  Para 35% dos alunos que “concordam 

bastante” a fidelidade à faculdade acontece devido à oferta de ensino de qualidade 

além da procura em satisfazer as necessidades do aluno, tendo 31% dos 

respondentes que concordam totalmente com a afirmativa. A maior parte dos 

pesquisados (47,5%) informou que percebem que a fidelização entre faculdade e os 

alunos é considerado um dos pontos essenciais para a construção de vínculos.  

 

Foram utilizados requisitos como qualidade do ensino, satisfação dos alunos quanto 

aos serviços prestados e a construção de vínculos como imprescindíveis para que 

os estudantes considerassem fiéis às Faculdades em que estudam. Isso pode ser 

confirmado pelo resultado individual dos quesitos e a média apresentada na TAB. 3 

cuja análise faz com que se admita esta fidelização.  

 
TABELA 7 

Distribuição dos respondentes para cada uma das questões pertencentes ao Construto  
“Fidelização” 

 Respostas (%)  

Questões CT CB CP ND/NC DP DB DT Total 

3.7 Eu percebo que a faculdade procura oferecer sempre o 

ensino de melhor qualidade para a fidelização de seus 

alunos. 

42,5 30,5 13,0 5,5 5,5 0,5 2,5 200 

3.8 Eu sou fiel a minha faculdade, pois, além de oferecer 

ensino de qualidade, percebo que ela procura satisfazer 

bastante o aluno. 

31,0 35,0 18,0 7,0 3,5 4,0 1,5 200 

3.9 Percebo que a fidelização entre faculdade e aluno é um 

dos pontos essenciais para a construção de veículos. 
47,5 31,0 13,0 5,0 0,5 1,5 1,5 200 

Fonte: Dados da pesquisa  

Nota:  Os valores na tabela referem-se aos percentuais de respondentes em relação ao número total de casos da linha 

Legenda:  CT � Concordo Totalmente; CB � Concordo Bastante; CP � Concordo Pouco; NC/ND � Nem concordo, nem discordo;  

DP � Discordo Pouco; DB � Discordo Bastante e DT � Discordo Totalmente 

 
 
Merece destaque a contribuição da pesquisa qualitativa quanto aos temas de 

fidelização e qualidade da prestação de serviço. Mostrando estar satisfeita, a maioria 
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dos entrevistados respondeu que não mudaria de curso, faculdade ou cidade, 

justificando pela qualidade a sua satisfação pelos serviços. 

 
 
 
4.3.3.4 Distribuição dos respondentes para o constr uto Imagem  
 
 
 
Há de se considerar que a análise desse construto começa pela média (5,0) 

alcançada nas avaliações de todos os demais, sendo considerado como um dos 

mais bem avaliados. A maior parte dos entrevistados (36,5%) informou que 

concorda totalmente com a assertiva de que a faculdade oferece serviços 

educacionais de qualidade, pois se preocupa com a imagem de como o aluno irá vê-

la, e 33% concordam bastante com a mesma afirmativa. Para 45,0% dos estudantes 

a formação superior na instituição onde estudam aumentam as chances no mercado 

de trabalho devido à imagem da instituição que os acompanha. E a maior parte dos 

entrevistados, 41,5%, concorda bastante que a faculdade onde estuda possui uma 

imagem sólida que aumenta a confiabilidade dos alunos e da comunidade, seguida 

de 37,% de discentes que concordam totalmente com a mesma afirmativa. Vide 

TAB. 8. 

 
TABELA 8 

Distribuição dos respondentes para cada uma das questões pertencentes ao Construto  
“Imagem” 

 Respostas (%)  

Questões CT CB CP ND/NC DP DB DT Total 

3.10 A minha faculdade oferece serviços de qualidade, pois, 

é uma instituição que se preocupa bastante com a imagem e 

como o aluno irá vê-la. 

36,5 33,0 17,0 6,0 3,5 2,5 1,5 200 

3.11 A minha formação superior na faculdade poderá 

aumentar minhas chances de mercado devido à imagem da 

instituição que me acompanha. 

45,0 32,5 15,0 5,0 2,0 0,5 0,0 200 

3.12 Percebo que a minha faculdade criou uma imagem 

sólida para aumentar a confiabilidade dos alunos e da 

comunidade. 

37,5 41,5 9,5 4,5 3,5 3,0 0,5 200 

Fonte: Dados da pesquisa  

Nota:  Os valores na tabela referem-se aos percentuais de respondentes em relação ao número total de casos da linha 

Legenda:  CT � Concordo Totalmente; CB � Concordo Bastante; CP � Concordo Pouco; NC/ND � Nem concordo, nem discordo;  

DP � Discordo Pouco; DB � Discordo Bastante e DT � Discordo Totalmente 
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Neste diapasão, calha fazer um paralelo com algumas respostas encontradas na 

fase qualitativa, senão vejamos:  

 

Quando instados a responderem se elogiam ou indicam sua faculdade para amigos 

e familiares, boa parte dos inquiridos responderam positivamente e ainda 

acrescentaram que isso era importante tanto para o sucesso da faculdade como 

para sua promoção enquanto alunos. 

 

Outro ponto encontrado na etapa exploratória foi a imagem que os alunos têm da 

qualidade de suas IES. Isso se comprova quando se analisa as respostas de 

algumas questões, como o que os motivou a escolher a faculdade, se encontrou 

facilidades ou dificuldades nessa escolha. Para todas essas indagações, os 

estudantes apontaram a qualidade da faculdade como resposta.  

 

 
4.3.3.5 Distribuição dos respondentes para o constr uto Confiança 
 
 
 
O construto confiança também recebeu uma média 5,0 atribuída pelos alunos no 

cômputo geral da avaliação dos construtos pelos acadêmicos das três faculdades. 

De modo geral, os pesquisados concordam bastante (39,0%) que as ações da 

faculdade permitem que seja depositada total confiança no ensino que oferece, 

seguidos de 32% que concordam totalmente com a mesma afirmativa. Para 42,5 % 

dos respondentes, a faculdade confia no ensino competente que oferece, 

acompanhados de 35% dos alunos que concordam bastante com a mesma 

assertiva. Se forem acrescidos os percentuais dos discentes que concordam 

totalmente e concordam bastante quanto ao bom relacionamento entre a faculdade e 

os alunos criam uma relação de confiança, esse item é responsável por 79,5% dos 

acadêmicos que responderam a pesquisa. As informações podem ser confirmadas 

na TAB. 09 a seguir.  
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TABELA 09 
Distribuição dos respondentes para cada uma das questões pertencentes ao Construto  

“Confiança” 

 Respostas (%)  

Questões CT CB CP ND/NC DP DB DT Total 

3.13 As ações da minha faculdade permitem que eu deposite 

total confiança no ensino que oferece. 
32,0 39,0 20,0 4,5 1,5 2,0 1,0 200 

3.14 A minha faculdade confia no ensino competente que 

oferece, sabendo que no mercado estará um profissional 

qualificado. 

42,5 35,0 13,5 4,5 3,0 1,0 0,5 200 

3.15 Acredito que o bom relacionamento entre minha 

faculdade e eu cria um vínculo de relação e confiança. 
45,0 34,5 11,0 4,0 3,5 1,0 1,0 200 

Fonte: Dados da pesquisa  

Nota:  Os valores na tabela referem-se aos percentuais de respondentes em relação ao número total de casos da linha 

Legenda:  CT � Concordo Totalmente; CB � Concordo Bastante; CP � Concordo Pouco; NC/ND � Nem concordo, nem discordo;  

DP � Discordo Pouco; DB � Discordo Bastante e DT � Discordo Totalmente 

 
 
 
4.3.3.6 Distribuição dos respondentes para o constr uto Investimento no 
relacionamento 
 
 
Apenas 25,5% dos pesquisados concordam totalmente com a afirmativa da 

percepção de que a faculdade onde estudam investe no relacionamento com seus 

alunos; contudo, 29% dos universitários concordam bastante; 28% concordam 

pouco; 5,5% não concordam nem discordam; 4,0% discordam pouco; 5% discordam 

bastante; e 3% discordam totalmente.  

 

Quando inquiridos sobre a questão da faculdade permitir um relacionamento aberto 

entre professores e funcionários com seus alunos, 40% dos respondentes 

concordam totalmente com a afirmativa; seguidos de 28% dos respondentes que 

concordam bastante com a afirmativa; 16% concordam pouco; 5,5% discordam 

pouco; 1,0 discorda bastante; e 1,5% discordam totalmente com a assertiva.  

 

Em se tratando da existência de um departamento ou órgão exclusivo de 

relacionamento da faculdade onde estudam, 20% dos estudantes avaliaram que 

concordam totalmente; outros 20% concordam bastante; seguidos de 20,5% que 

concordam pouco; sendo que para 13,5% dos estudantes não concordam e nem 

discordam; 6,5% discordam pouco; 5,5% discordam bastante. Um dado que chamou 
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atenção foi que 14% dos respondentes afirmam que discordam totalmente sobre a 

pergunta apresentada.  

 

Quanto à heterogeneidade das notas atribuídas a cada uma das perguntas que 

compunham o construto investimento no relacionamento e levando em consideração 

a média 4,3 alcançada na avaliação de todos os construtos, pode se concluir que na 

percepção dos alunos falta um maior investimento na relação das instituições com 

os mesmos. Pode ser que exista um esforço muito grande por parte das instituições 

no sentido estreitar laços com seus estudantes, mas isso não é percebido a ponto 

de ser avaliado pelos discentes. Com notas também muito diversificadas na escala 

de discordância, as instituições precisam repensar um maneira de permitir uma 

maior integração de docentes e funcionários. O aspecto crítico ficou por conta do 

quesito das faculdades não possuírem formalmente um órgão específico e formal 

para o relacionamento onde estudam. Essa atividade pode até ser desenvolvida por 

outros setores ou profissionais como Coordenação, Suporte Pedagógico, mas não 

são reconhecidos por 14% dos respondentes da pesquisa. Os dados da análise 

podem ser observados na TAB. 10 a seguir: 

 
TABELA 10 

Distribuição dos respondentes para cada uma das questões pertencentes ao Construto  
“Investimento no relacionamento” 

 Respostas (%)  

Questões CT CB CP ND/NC DP DB DT Total 

3.16 Percebo que a minha faculdade investe bastante no 

relacionamento com os alunos. 
25,5 29,0 28,0 5,5 4,0 5,0 3,0 200 

3.17 Minha faculdade permite relacionamento aberto entre 

professores e funcionários com os alunos. 
40,0 28,0 16,0 8,0 5,5 1,0 1,5 200 

3.18 Existe um departamento ou órgão exclusivo de 

relacionamento na minha faculdade. 
20,0 20,0 20,5 13,5 6,5 5,5 14,0 200 

Fonte: Dados da pesquisa  

Nota:  Os valores na tabela referem-se aos percentuais de respondentes em relação ao número total de casos da linha 
Legenda:  CT � Concordo Totalmente; CB � Concordo Bastante; CP � Concordo Pouco; NC/ND � Nem concordo, nem discordo;  DP 
� Discordo Pouco; DB � Discordo Bastante e DT � Discordo Totalmente 
 
 
4.3.3.7 Distribuição dos respondentes para o constr uto Oferta de serviço ao 
cliente  
 
 
Quando perguntados da alta qualidade de serviços oferecidos pela IES onde 

estudam, se levada em consideração a somatória das escalas de concordam 
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totalmente a concordam bastante, 65,5% dos alunos entrevistados reconhecem a 

excelência dos serviços prestados pelas faculdades onde estudam; 18% concordam 

pouco; seguidos de 7,5 que não concordam e nem discordam da assertiva. Um 

percentual muito pequeno discorda totalmente da questão apresentada.  

 

Para 32,0% dos pesquisados há concordância total que existem diferentes tipos de 

serviços oferecidos pela faculdade, desde serviços educacionais, até de extensão e 

pesquisa; enquanto 29,0% concordam bastante com a questão apresentada; 18% 

concordam pouco; 9,0% não concordam nem discordam; 4,5% dos respondentes 

discordam pouco; e 4,0 discordam totalmente.  

 

Quanto à concordância que os alunos sentem-se valorizados em perceber que a 

faculdade onde estudam tem os melhores serviços educacionais da cidade, 36,0 % 

concordam totalmente com essa afirmativa; seguido de 31,5 % que concordam 

bastante; 26,5% concordam pouco e um percentual pequeno de discordância foi 

apresentado.  

 

Quanto aos serviços que são ofertados e prestados pelas IES, pode-se perceber 

que quanto maior for a percepção por parte dos estudantes que as ações 

direcionadas a eles são valiosas, maiores serão os recursos e esforços despendidos 

pelo público alvo em obter o serviço. Vide TAB. 11. 

 
TABELA 11 

Distribuição dos respondentes para cada uma das questões pertencentes ao Construto  
“Oferta de serviço ao cliente” 

 Respostas (%)  

Questões CT CB CP ND/NC DP DB DT Total 

3.19 Os serviços oferecidos pela minha faculdade são de alta 

qualidade. 
31,5 34,0 18,0 7,5 3,5 3,5 2,0 200 

3.20 Existem diferentes tipos de serviços oferecidos pela 

faculdade, desde serviços educacionais até de extensão e 

pesquisa. 

32,0 29,0 18,0 9,0 4,5 3,5 4,0 200 

3.21 Sinto-me valorizado em perceber que a minha faculdade 

tem os melhores serviços educacionais da cidade de Curvelo. 
36,0 31,5 15,0 9,5 2,5 3,0 2,5 200 

Fonte: Dados da pesquisa  

Nota:  Os valores na tabela referem-se aos percentuais de respondentes em relação ao número total de casos da linha 

Legenda:  CT � Concordo Totalmente; CB � Concordo Bastante; CP � Concordo Pouco; NC/ND � Nem concordo, nem discordo;  

DP � Discordo Pouco; DB � Discordo Bastante e DT � Discordo Totalmente 
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4.3.3.8 Distribuição dos respondentes para o constr uto Troca de Informações 
 
 
Se considerado a média 4,2 encontrada na avaliação de todos os construtos, a 

oferta de serviços aos clientes merece certa atenção, pois parte-se do pressuposto 

que os envolvidos nas relações comerciais esperam se beneficiar de alguma forma. 

 

Quando apresentada a pergunta se a faculdade disponibiliza um canal de troca de 

informações entre aluno e reitor / diretor, 27,5% dos alunos concordam totalmente; 

seguidos de 23,5 que concordam bastante; 20,0% que concordam pouco; 6,0 dos 

entrevistados não concordam e nem discordam; 5,0% discordam bastante; e um 

percentual considerado elevado de 11,5% discorda bastante dessa relação.  

 

Perguntados da utilização de um canal de troca de informações que a faculdade 

disponibiliza, 26,5% dos alunos concordam totalmente que utilizam deste 

mecanismo; outros 26,5% concordam bastante; 20,5% concordam pouco quando da 

utilização de um canal de troca de informações; 9,5% não concordam nem 

discordam; 4,0% concordam pouco; 7,5 discordam bastante; e 5,5 dos respondentes 

discordam totalmente da utilização de canal de troca de informações.  

 

Para 30,5% dos alunos que concordam bastante, a eficácia da troca de informações 

para maior compreensão sobre diversos assuntos que os interessam pode ser 

considerada bem avaliada; 25,0% destes concordam totalmente; 26,5 % concordam 

pouco com essa assertiva; 6,5% não concordam e nem discordam; 5,0% discordam 

pouco; 4,0% discordam totalmente; e somente 2,5% discordam totalmente da 

afirmativa. Os dados podem ser visualizados na TAB. 12.  

 

Considerando os percentuais do quesito 3.22 em uma escala que vai de discordo 

pouco a discordo totalmente, uma parcela expressiva de 23,0 discorda da existência 

de um canal de troca de informações entre alunos e reitor/diretor. Esse aspecto será 

discutido nas conclusões do trabalho.  
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TABELA 12 
Distribuição dos respondentes para cada uma das questões pertencentes ao Construto 

“Troca de informações” 

 Respostas (%)  

Questões CT CB CP ND/NC DP DB DT Total 

3.22 A minha faculdade disponibiliza um canal de troca de 

informações entre aluno e reitor. 
27,5 23,5 20,0 6,0 6,5 5,0 11,5 200 

3.23 Sempre utilizo o canal de troca de informações que a 

faculdade disponibiliza. 
26,5 26,5 20,5 9,5 4,0 7,5 5,5 200 

3.24 A eficácia da troca de informações na minha faculdade 

permite melhor compreensão sobre os diversos assuntos que 

me interessam. 

25,0 30,5 26,5 6,5 5,0 4,0 2,5 200 

Fonte: Dados da pesquisa  

Nota:  Os valores na tabela referem-se aos percentuais de respondentes em relação ao número total de casos da linha 

Legenda:  CT � Concordo Totalmente; CB � Concordo Bastante; CP � Concordo Pouco; NC/ND � Nem concordo, nem discordo;  

DP � Discordo Pouco; DB � Discordo Bastante e DT � Discordo Totalmente 

 
 
 
4.3.3.9 Distribuição dos respondentes para o constr uto Nível de comparação 
com fornecedores alternativos – outras escolas  
 
 

Quando perguntados sobre a comparação da instituição onde estuda com as demais 

faculdades pelo nível de ensino que oferecem, 28,5% dos estudantes concordam 

bastante; 27,0% destes concordam totalmente; 22,5% concordam pouco; 14% não 

concordam e nem discordam; 4,5% discordam pouco.  

 

Perguntados se detinham informações que outras faculdades desenvolvem 

melhorias contínuas no ensino, 28% dos estudantes concordam bastante com a 

afirmativa; seguidos de 24,0% que concordam pouco com o que foi inquirido; 22,5% 

nem concordam e nem discordam com a afirmativa. Os respondentes que discordam 

da afirmativa representam um número muito pequeno. 

 

Para 30,5% dos estudantes que concordam bastante a faculdade onde estudam 

implementa soluções e ações para superarem em qualidade de ensino as 

concorrentes; 28% dos alunos responderam que concordam totalmente; 21,5% 

concordam pouco com a informação; e 13% não concordam e nem discordam com a 

questão apresentada. Mais uma vez um percentual que pode ser considerado 
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inexpressivo discorda que a faculdade onde estuda não desempenha ações de 

diferenciação da qualidade em relação às demais. 

 

Como o estudo não é comparativo entre as instituições de ensino superior, pode 

sopesar que a maioria dos estudantes universitários considera que a Faculdade 

onde estuda é a melhor, que desenvolve melhorias contínuas no ensino e que 

implementa soluções para superar as concorrentes. Depois de se matricular e ali 

estabelecer alguma forma de vínculo, um percentual muito pequeno de alunos migra 

da faculdade que estuda para outras instituições apresentadas como concorrentes, 

conforme considerações apresentadas pelas secretarias acadêmicas das 

instituições de ensino.  

 
TABELA 13 

Distribuição dos respondentes para cada uma das questões pertencentes ao Construto “Nível de 
comparação com fornecedores alternativos” 

 Respostas (%)  

Questões CT CB CP ND/NC DP DB DT Total 

3.25 Comparando com as demais faculdades, a minha é a 

que tem o melhor nível de ensino. 
27,0 28,5 22,5 14,0 4,5 1,0 2,5 200 

3.26 Tenho a informação de que as outras faculdades estão 

desenvolvendo melhorias contínuas no ensino. 
18,0 28,0 24,0 22,5 4,0 2,0 1,5 200 

3.27 A minha faculdade sempre implementa soluções para 

superar em qualidade de ensino as concorrentes. 
28,0 30,5 21,5 13,0 2,5 0,5 4,0 200 

Fonte: Dados da pesquisa  

Nota:  Os valores na tabela referem-se aos percentuais de respondentes em relação ao número total de casos da linha 

Legenda:  CT � Concordo Totalmente; CB � Concordo Bastante; CP � Concordo Pouco; NC/ND � Nem concordo, nem discordo;  

DP � Discordo Pouco; DB � Discordo Bastante e DT � Discordo Totalmente 

 
 
 

4.4 Análise de correlação dos construtos do estudo 
 
 
 
A TAB. 14 demonstra que existem correlações estatisticamente significativas            

(p < 0,05) entre todos os 9 construtos estudados, portanto, o resultado aponta que 

existem interrelações entre os construtos estudados. Esses resultados são um 

indicativo de que uma aplicação da análise de Modelagem de Equações Estruturais,  

para uma estrutura que avalia os serviços ao cliente e marketing de relacionamento 

(neste estudo, as faculdades), pode ser usada. Entretanto, algumas correlações 
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entre os construtos do modelo teórico estudado apresentaram coeficientes de 

correlação muito abaixo de 0,60 (r < 0,60 - Destaque em vermelho na tabela), o que 

pode ser um indicativo que as interrelações esperadas entre alguns construtos não 

se confirmaram através da modelagem de Equações Estruturais. 

 

TABELA 14 
Análise de Correlação entre os 9 construtos do estu do 

 Construtos  
Construtos  A B C D E F G H I 

A 1,00 
0,000         

B 0,34 
<0,001 

1,00 
0,000        

C 0,75 
<0,001 

0,48 
<0,001 

1,00 
0,000       

D 0,72 
<0,001 

0,51 
<0,001 

0,81 
<0,001 

1,00 
0,000      

E 0,66 
<0,001 

0,41 
<0,001 

0,79 
<0,001 

0,80 
<0,001 

1,00 
0,000     

F 0,55 
<0,001 

0,42 
<0,001 

0,66 
<0,001 

0,62 
<0,001 

0,58 
<0,001 

1,00 
0,000    

G 0,66 
<0,001 

0,46 
<0,001 

0,77 
<0,001 

0,78 
<0,001 

0,73 
<0,001 

0,73 
<0,001 

1,00 
0,000   

H 0,62 
<0,001 

0,36 
<0,001 

0,62 
<0,001 

0,65 
<0,001 

0,56 
<0,001 

0,66 
<0,001 

0,68 
<0,001 

1,00 
0,000  

I 0,52 
<0,001 

0,38 
<0,001 

0,61 
<0,001 

0,60 
<0,001 

0,57 
<0,001 

0,55 
<0,001 

0,64 
<0,001 

0,60 
<0,001 

1,00 
0,000 

Fonte: Dados da pesquisa  

 
Nota:   A 1ª linha da casela refere-se ao Coeficiente de Correlação (r) de Pearson 
 A 2ª linha da casela refere-se à Probabilidade de significância da Análise de Correlação 
 Os valores do coeficiente de Correlação destacados em vermelho referem-se às correlações estudadas 

no modelo teórico apresentado. 
Legenda dos Construtos :   
 A ���� Comprometimento B ���� Dependência 

 C ���� Fidelização D ���� Imagem  
 E ���� Confiança F ���� Investimento no relacionamento 
 G ���� Oferta de serviço ao cliente H ���� Troca de informações 

 I ���� Nível de comparação com fornecedores 

alternativos 

 

A primeira linha da tabela refere-se ao coeficiente de correlação, isto é, mede o 

“grau de associação” entre duas variáveis. Ressalta-se que todas as correlações 

entre 2 construtos de interesses foram estatisticamente significativas (p < 0,05). 

Porém, valores do coeficiente de correlação iguais ou superiores a 0,70 indicam uma 

“correlação forte” entre os construtos (r ≥ 0,7), valores de coeficiente de correlação 

entre 0,40 e 0,70 (0,40 < r < 0,70) indicam uma “correlação moderada” e valores de 
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coeficiente de correlação menores ou iguais a 0,40 (r ≤ 0,40) indicam uma 

“correlação fraca”. 

 

Espera-se que essas correlações se apresentem muito correlacionadas, ou seja, 

valores de r superiores a 0,70. Entretanto, verificaram-se casos com coeficiente de 

correlação fraca, ou seja, baixa relação entre os construtos. Isso contraria o que é 

desejado e esperado. 

 
 
4.5 Teste da normalidade dos construtos  
 
 
 
A normalidade dos 9 Construtos estudados no modelo sobre serviços ao cliente e 

marketing de relacionamento de alunos de faculdades de Curvelo foi avaliada 

através do teste Kolmogorov-Smirnov. Trata-se de um teste não paramétrico que 

tem como objetivo avaliar se uma variável em estudo segue uma determinada 

distribuição, no caso desse estudo, verificar se cada um dos tratamentos segue uma 

distribuição normal (Hipótese nula do teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov).  

 

A hipótese a ser testada é de que a distribuição seja Normal, isto é, se a 

probabilidade de significância (p) do teste for maior que 5% (0,05) pode-se concluir 

que os dados seguem uma distribuição normal. Porém, recomendam-se valores de p 

superiores a 0,15 (p > 0,15) para afirmar, com confiabilidade, que uma variável 

segue uma distribuição Normal. 

TABELA 15 

Normalidade dos construtos 

 
n 

Normalidade dos 
construtos Construtos  

Comprometimento 200 p < 0,01 
Dependência 200 p < 0,01 
Fidelização 200 p < 0,01 
Imagem 200 p < 0,01 
Confiança 200 p < 0,01 
Investimento no relacionamento 200 p < 0,01 
Oferta de serviço ao cliente 200 p < 0,01 
Troca de informações 200 p < 0,01 
Nível de comparação com fornecedores alternativos 
(outras escolas) 200 p < 0,15 

     Fonte: Dados da pesquisa  
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Os gráficos referentes a cada um dos construtos encontram-se representados no 

APÊNDICE C da dissertação. 

 

 

4.6 Avaliação do banco de Modelagem de Equações Est ruturais (SEM) 
 

QUADRO 2 
 

Avaliação da adequacidade da Modelagem de Equações Estruturais 
 

Parâmetros Descrição Valor crítico (Aceitável) Resultado  

χχχχ2 Qui-quadrado   

g.l. Grau de liberdade   

χχχχ2 / g.l. Qui-quadrado normado 
< 1,0 a 2,0 (Hair et al.) 

Até 5,0 (Alguns autores) 
16,70 

RMR 
Raiz do resíduo do qui-quadrado 
Médio  ≤ 0,05 0,471 

GFI Índice de qualidade de ajuste ≥ 0,90 0,749 

AGFI Índice ajustado de qualidade ≥≥≥≥ 0,90 0,486 

CFI Índice de ajuste comparativo ≥≥≥≥ 0,90 0,744 

RMSEA Raiz do erro quadrático  < 0,05 a 0,08 0,281 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Nota: Não basta o modelo atender somente o qui-quadrado normado para determinar um modelo como 

adequado, os demais parâmetros deverão ser analisados conjuntamente 

 
 
No que refere à Equação Estrutural analisada (SEM), o resultado apresentado indica 

a necessidade de um ajustamento para que modelo se apresente de forma geral 

satisfatória, seja por meio do grau de correspondência entre a matriz de correlação 

de entrada ou os dados observados e as predições indicadas pelo modelo teórico 

(Modelo hipotético � Elaborado e estudado pelo pesquisador). Ou seja, os 

parâmetros consagrados pela literatura apresentados pelas Equações Estruturais 

(Qui-quadrado normado, CFI, AGFI, RMR e RMSEA) não se ajustaram em sua 

plenitude para o modelo teórico proposto. 

 

Além disso, modelos que utilizam as questões que compõem os construtos foram 

usados como indicadores para cada um dos 9 construtos, isto é, para analisar a 

consistência da mensuração das variáveis (Perguntas do questionário) em relação a 
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cada um dos construtos procedeu-se à avaliação por meio da Análise Fatorial 

Confirmatória e os ajustes podem ser utilizados no modelo de mensuração dos 

construtos. Entretanto, nesta presente pesquisa, devido ao número excessivo de 

parâmetros a serem estimados no modelo ou mesmo presença de matriz de 

variância com valores negativos, não foi possível gerar a análise.  

 

Diante do exposto, existe a necessidade de se fazerem adaptações ao modelo 

apresentado na pesquisa para que o mesmo possa ser totalmente validado pelas 

Equações Estruturais. Tal observação foi apontada como uma das limitações da 

presente pesquisa.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

5.1 Conclusões 

 

 

Compreender de forma adequada o comportamento decisório de compra e as 

relações de médio e longo prazo entre instituições de ensino superior e os 

universitários trata-se de uma questão vital, pois a satisfação plena entre as partes 

pode levar a um relacionamento duradouro.  

 

As propostas do presente trabalho foram descrever as características do processo 

decisório no que se refere aos serviços de educação superior bem como identificar o 

nível de relacionamento das instituições com este mesmo público.  

 

A metodologia adotada foi compreendida por etapas qualitativa e quantitativa. A 

etapa qualitativa, pelo fato de ter sido aplicada através de entrevistas em 

profundidade, permitiu identificar uma série de características e variáveis que 

moldam o processo de decisão dos estudantes para o ensino superior. Os 

resultados desta entrevista foram utilizados para complementar o estudo de 

marketing de relacionamento proveniente da pesquisa quantitativa que aconteceu 

por conseguinte. 

 

Conseguiu-se, através da metodologia utilizada, alcançar o objetivo geral proposto 

na dissertação, pois nitidamente características do processo decisório foram 

descobertas bem como o nível de relacionamento entre as IES e os estudantes foi 

mensurado. 

 

A grande maioria dos estudantes entrevistados na etapa qualitativa exploratória da 

pesquisa contribuiu com muitos insights quando inquiridos sobre os mais diversos 

assuntos que moldavam a tomada de decisão para cursarem o ensino superior e, 

consequentemente, a escolha das faculdades. Respostas como exigência do 

mercado de trabalho, qualificação profissional, oportunidades para melhores 

empregos, reputação das instituições como motivo de escolha, indicação de onde 

estudam para familiares e amigos, além de não terem interesse de mudar de 
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instituição, foram algumas das principais descobertas proporcionadas pela pesquisa 

qualitativa que serviram para conhecer uma série de atributos de um público até 

então não investigado. 

 

Levando em consideração os resultados obtidos na pesquisa quantitativa, percebeu-

se que existe um bom nível de relacionamento entre as instituições de ensino e seus 

acadêmicos, levando-se em conta os construtos estudados.  

 

Os construtos do modelo de marketing de relacionamento proposto por Müssnich 

(2004) e adaptado para essa dissertação apresentam resultados considerados 

importantes quando analisados a partir da distribuição dos respondentes para cada 

uma das questões pertencentes aos construtos. Comprometimento, imagem e 

confiança obtiveram os melhores resultados, apresentando médias que 

corresponderam a uma boa avaliação e são considerados pela literatura atributos 

essenciais para o marketing de relacionamento.  

 

A grande maioria dos estudantes entrevistados ao avaliar os construtos acima 

elencados considerou como destaque na relação que os envolvem: o 

comprometimento mútuo nas relações educacionais, a reputação das instituições de 

onde estudam, a imagem sólida da instituição, a confiança na qualidade de ensino e 

o vínculo criado entre as IES e seus alunos.  

 

Ao receberem considerações tão importantes quando às notas atribuídas, as 

instituições de ensino devem reforçar os relacionamentos construídos com base na 

confiança e no comprometimento, cumprindo fielmente aquilo que foi ofertado, 

objetivando a continuidade da relação.  

 

O aspecto fidelização também merece destaque. Este construto foi reconhecido 

pelos alunos, pois consideraram que a instituição em que estudam oferece um 

ensino de qualidade e busca satisfazer cada vez mais suas necessidades. Os 

acadêmicos ainda destacam que estreitar a relação com as IES reforçam a 

construção de vínculos. Os resultados descritos fazem parte da composição de 

perguntas que originaram o construto confiança.  
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Diante da avaliação apresentada pelos acadêmicos, conclui-se que a fidelização é 

uma consequência positiva de ações e esforços das faculdades no processo de 

marketing de relacionamento, onde a retenção dos alunos é um de seus objetivos 

centrais.  

 

É importante relatar uma percepção muito marcante pelos estudantes ao avaliarem 

a dimensão “investimento no relacionamento”, onde nitidamente é percebido que 

considerável percentual dos acadêmicos discorda totalmente da existência de um 

órgão ou departamento exclusivo de relacionamento entre eles e a faculdade. 

Conforme a literatura apresenta, os relacionamentos são um dos principais ativos 

reais de uma organização. A qualidade das relações existentes entre instituições de 

ensino e alunos determina o menor ou maior grau de dificuldade nas relações 

estudantis e constrói a base para a manutenção ou não do relacionamento. A partir 

dessa constatação, os gestores institucionais devem repensar mecanismos para 

planejamento, análise e implementação de departamentos de relacionamentos 

efetivos e formais que possam ser conhecidos e avaliados pelo seu principal público-

alvo. 

 

A pesquisa também revela que a avaliação do construto “troca de informações” não 

pode ser considerada crítica, embora diferindo dos resultados encontrados para os 

demais construtos. Analisando melhor as questões que compõem a variável, os 

estudantes discordam da existência nas instituições onde estudam de um canal 

formal para a troca de informações.  

 

Para o estudo quantitativo, utilizou-se o modelo teórico de Müssnich (2004) 

adaptado, com elaboração pelo autor da pesquisa de questões para composição das 

variáveis, onde se conseguiu mensurar o nível de relacionamento das instituições de 

ensino e seus estudantes.  

 

Foi observado, através dos estudos, que ações no sentido de conhecer o 

comportamento do consumidor e estruturar as instituições de ensino, objetivando 

identificar as necessidades e expectativas dos seus alunos, podem resultar no 

aumento da retenção e, por conseguinte, a fidelidade desse público.  

 



 

 

124

Assim, conclui-se que, consolidando-se como uma marca forte e oferecendo 

diferenciais nos serviços que prestam, atendendo ou superando as expectativas, as 

instituições de ensino têm o acadêmico satisfeito, apresentando-se como o principal 

multiplicador da qualidade de serviço que lhe é oferecido.  

 

 

5.3 Limitações do trabalho e sugestões para novos e studos 

 

 

Uma das limitações apresentadas no trabalho foi não conseguir validar em sua 

plenitude o modelo aplicado para o marketing de relacionamento proposto por 

Müssnich (2004) através de equações estruturais, devido à complexidade do modelo 

na inter-relação dos construtos. O modelo já havia sido aplicado para o marketing de 

relacionamento no setor hoteleiro, tendo alcançado o objetivo proposto. Contudo, 

devido às peculiaridades do setor educacional de ensino superior, algumas variáveis 

não se apresentaram adequadas para a validação da equação estrutural. 

 
É necessário aprofundar os estudos nas questões que compõem cada um dos 9 

construtos estudados. Ademais, é necessário avaliar outros modelos teóricos para 

conhecer outras variáveis que possam melhor se correlacionar.  

 

Um estudo comparativo das instituições de ensino não foi possível devido a não 

autorização de um dos dirigentes das instituições pesquisadas, que só permitiu o 

acesso ao recinto para a coleta de dados desde que os estudos não traçassem 

dados comparativos entre elas. 

 

Uma sugestão seria começar com modelos teóricos menos complexos e 

aumentando a complexidade em modelos subsequentes. Como esse é um primeiro 

estudo deste modelo teórico para o setor educacional, recomenda-se o aumento de 

questões para cada construto, com o objetivo de, caso seja necessário, retirar 

questões que não estão contribuindo para a consistência interna do construto, 

permitindo uma melhor fidedignidade dos escores. 
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Outra sugestão seria, tendo em vista as considerações apresentadas, que o estudo 

de marketing de relacionamento pudesse analisar separadamente as instituições de 

ensino e/ou outros segmentos do setor de serviços com a finalidade de traçar 

estudos comparativos entre as concorrentes.  
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APÊNDICE A – Roteiro de entrevista de pesquisa qual itativa 
 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1) Por que / como você reconhece a necessidade de cursar uma faculdade?  

R -  

 

2) O que o motivou a estudar nesta instituição de ensino? 

R -  

 

3) Você avaliou outras faculdades antes de decidir por esta? Quantas? 

R -  

 

4) Você avaliou a possibilidade de estudar em faculdade de outra cidade? Qual? 

R -  

 

5) O que o motivou a escolher essa faculdade e curso? Quais aspectos você 

considerou importantes para a escolha da faculdade? 

R -  

 

6) Você encontrou dificuldades/ facilidades na escolha da faculdade? Quais? 

R -  

 

7) A tomada da decisão pela escolha da faculdade foi exclusivamente pessoal ou 

você recebeu influências de outras pessoas? 

R -  

 

8) Foi fácil ou difícil tomar a decisão de escolha desta faculdade? Por quê? 

R -  

 

9) Você elogia sua faculdade para seus amigos e familiares? 

R -  
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10) Você indica a sua faculdade para amigos e familiares?     

R -  

 

11) Se fosse para você mudar de faculdade, curso ou cidade hoje, você o faria? 

Justifique: 

R –  
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APÊNDICE B – Questionário de pesquisa quantitativa 
 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa é parte integrante de uma dissertação de Mestrado da Fundação 

Cultural Dr. Pedro Leopoldo, no estado de Minas Gerais, para mensurar o nível de 

relacionamento das instituições de ensino com seu público-alvo e gostaríamos de 

contar com a sua valiosa colaboração.  

Profº Orientador:  José Edson Lara                         Mestrando:  Alysson Rodrigo de Almeida 

 

INSTRUÇÕES 

 

• Esse questionário é ANÔNIMO, você não precisa se identificar. 

• Após o preenchimento, favor inserir o questionário no envelope em posse do aplicador. 

• Qualquer dúvida consulte o aplicador, ele está treinado para responder. 

• Pedimos que respondesse com atenção a uma série de perguntas que serão realizadas. 

As informações são extremamente preciosas para o sucesso desta pesquisa. Suas 

respostas não serão analisadas individualmente, mas sim juntamente com as de outras 

pessoas entrevistadas. A entrevista tomará alguns minutos do seu tempo. 

 

QUESTÕES 
 

1. PERFIL PESSOAL  

1.1 Sexo           (    ) Masculino   (    ) Feminino 

1.2 Qual é sua faixa etária? (    ) 18 a 21      (     )22 a 25       (     )26 a 29       (    )30 a 40      (   )acima 

de 40 anos  

1.3 Em que cidade você reside? ____________________________________. 

1.4 Em que bairro? ____________________________________. 

1.5 Com quem você reside atualmente? (    ) Com meus Pais  (    ) Com parentes (    ) Com 
Amigos(as)                  (    ) Com Namorado  (    ) Com Cônjuge (    ) Sozinho(a)  (    ) Pensionato          
(    ) Outro: ______. 
 

1.6 Você trabalha quantas horas por dia?  
(    ) Atualmente só estudo  (    ) 4 horas   (    ) 6 horas  (    ) 8 horas  (    ) Mais de 8 horas 

1.7 Em que ramo de atividade você trabalha? __________________________. 
1.8  Qual é aproximadamente sua faixa de renda mensal em salários mínimos? 
(    ) Não tenho renda ainda  (    ) De 1 a 3  (    ) De 3 a 6  (    ) De 6 a 10 (    ) acima de 10 

1.9  Qual é aproximadamente a faixa de renda mensal de sua família em salários mínimos? 

(    ) De 1 a 5  (    ) de 5 a 10  (    ) de 10 a 20   (    ) de 20 a 30  (    ) acima de 30  
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2. PERFIL DE CONSUMO 

2.1  Em que Faculdade você estuda? ___________________________________. 
 

2.2 Que curso você está fazendo na Faculdade? __________________________. 
 

2.3 Em que período ou ano você está? __________________________________. 
 

2.4 Quem financia atualmente seu curso na faculdade? 
(    ) Eu mesmo(a)   (    ) Meus Pais   (    ) Cônjuge(marido ou esposa)   (    ) Crédito Estudantil (Ex: 
FIES)    (    ) Outro:__________________. 
 
3. Por favor, indique o seu grau de concordância de  acordo com a seguinte escala: 
 

Concordo 
totalmente 

Concordo 
bastante 

Concordo 
pouco 

Não concordo, 
nem discordo 

Discordo 
pouco 

Discordo 
bastante 

Discordo 
totalmente 

6 5 4 3 2 1 0 
 

FATORES/QUESTÕES 6 
 

5 4 3 2 1 0 

3.1. Eu me sinto totalmente comprometido (a) com o 
sucesso da minha faculdade. 

       

3.2. Percebo que a faculdade está comprometida 
verdadeiramente com a minha formação 
profissional.  

       

3.3. As ações administrativas e pedagógicas da 
faculdade demonstram forte compromisso com 
minha formação profissional. 

       

3.4. Eu dependo fundamentalmente da faculdade 
para minha formação profissional, pois não posso 
me mudar da cidade.  

       

3.5. Eu dependo muito da faculdade, em razão da 
excelência do meu curso.  

       

3.6. Eu dependo da faculdade para que eu seja um 
profissional procurado pelo mercado, devido à 
formação e qualificação que ela me passa. 

       

3.7. Eu percebo que a faculdade procura oferecer 
sempre o ensino de melhor qualidade para a 
fidelização de seus alunos.  

       

3.8. Eu sou fiel a minha faculdade, pois, além de 
oferecer ensino de qualidade, percebo que ela 
procura satisfazer bastante os alunos.  

       

3.9. Percebo que a fidelização entre faculdade e 
aluno é um dos pontos essenciais para a construção 
de vínculos. 

       

3.10. A minha faculdade oferece serviços de 
qualidade, pois, é uma instituição que se preocupa 
bastante com a imagem e como o aluno irá vê-la. 

       

3.11. A minha formação superior na faculdade 
poderá aumentar minhas chances de mercado 
devido à imagem da instituição que me acompanha. 

       

3.12. Percebo que a minha faculdade criou uma 
imagem sólida para aumentar a confiabilidade dos 
alunos e da comunidade.  

       

3.13. As ações da minha faculdade permitem que eu 
deposite total confiança no ensino que oferece. 

       

3.14. A minha faculdade confia no ensino 
competente que oferece, sabendo que no mercado 
estará um profissional qualificado. 
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Concordo 
totalmente 

Concordo 
bastante 

Concordo 
pouco 

Não concordo, 
nem discordo 

Discordo 
pouco 

Discordo 
bastante 

Discordo 
totalmente 

6 5 4 3 2 1 0 
 

3.15. Acredito que o bom relacionamento entre a 
minha faculdade e eu, cria um vínculo de relação e 
confiança. 

       

3.16. Percebo que a minha faculdade investe 
bastante no relacionamento com os alunos. 

       

3.17. Minha faculdade permite relacionamento 
aberto entre professores e funcionários com os 
alunos. 

       

3.18. Existe um departamento ou órgão exclusivo de 
relacionamento na minha faculdade.  

       

3.19. Os serviços oferecidos pela minha faculdade 
são de alta qualidade. 

       

3.20. Existem diferentes tipos de serviços oferecidos 
pela faculdade, desde serviços educacionais, até de 
extensão e pesquisa.  

       

3.21. Sinto-me valorizado em perceber que a minha 
faculdade tem os melhores serviços educacionais da 
cidade de Curvelo. 

       

3.22. A minha faculdade disponibiliza um canal de 
troca de informações entre aluno e reitor. 

       

3.23. Sempre utilizo o canal de troca de informações 
que a faculdade disponibiliza. 

       

3.24. A eficácia da troca de informações na minha 
faculdade permite melhor compreensão sobre os 
diversos assuntos que me interessam.  

       

3.25. Comparando com as demais faculdades, a 
minha é a que tem o melhor nível de ensino. 

       

3.26. Tenho a informação de que as outras 
faculdades estão desenvolvendo melhorias 
contínuas no ensino. 

       

3.27. A minha faculdade sempre implementa 
soluções para superar, em qualidade de ensino, as 
concorrentes. 

       

 
 

Agradecemos a sua valiosa contribuição para o desenvolvimento desta pesquisa.  
Atenciosamente,  
 
Alysson Rodrigo de Almeida  
Mestrando em Administração pelas Faculdades de Pedro Leopoldo – Minas Gerais. 
 

Junho 2010 
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APÊNDICE C 

 

Gráficos dos testes de normalidades dos construtos  

 

Gráfico do teste de Normalidade do Construto “Comprometimento” 
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Gráfico do teste de Normalidade do Construto “Dependência” 
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Gráfico do teste de Normalidade do Construto “Fidelização” 
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Gráfico do teste de Normalidade do Construto “Imagem” 
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Gráfico do teste de Normalidade do Construto “Confiança” 
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Gráfico do teste de Normalidade do Construto “Investimento no relacionamento” 
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Gráfico do teste de Normalidade do Construto “Oferta de serviço ao cliente” 
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Gráfico do teste de Normalidade do Construto “Troca de informações” 
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Gráfico do teste de Normalidade do Construto “Nível de comparação com fornecedores 
alternativos” 

p > 0,15
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APÊNDICE D 
 
Avaliação de um Modelo Hipotético baseado em Modela gem de Equações 
Estruturais (SEM) 
  
 

 
Diagrama de caminhos para a Modelagem de Equações Estruturais 
Nota:  E � Erro de estimação das variáveis observadas 

Os valores nas setas referem-se aos coeficientes padronizados estimadas dos construtos 

 


