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RESUMO 

 

Nos últimos anos, o setor educacional brasileiro vem sofrendo profundas 

modificações. Com a abertura do mercado houve pronunciado aumento no número 

de Instituições de Ensino Superior (IES) e na diversificação da oferta de cursos de 

graduação e pós-graduação. A competição tornou-se intensa, principalmente nos 

grandes centros urbanos. A literatura, concernente à concorrência do mercado 

reconhece a importância da imagem corporativa no processo de sobrevivência e 

prosperidade das IES, em um ambiente de intensa competição. As instituições 

buscam estabelecer diferenciação na oferta ou na imagem ou em ambas, e aquelas 

que conseguem se diferenciar no mercado têm condições de usufruir maior 

competitividade.  A dissertação abraça essa concepção estratégica, e respaldada 

em um modelo analítico teve por objetivo avaliar uma IES na percepção dos seus 

principais públicos. Trata-se de um estudo descritivo-quantitativo, cujos dados foram 

levantados por meio de questionários aplicados para cada público-alvo da pesquisa 

– diretoria, docentes e discentes. A opinião de que a IES tem uma boa equipe de 

professores com formação adequada, com presença de mestres e doutores, foi 

compartilhada pelos três atores. É, portanto, consenso de que o quadro docente é 

experiente e tem escolaridade condizente com às exigências da Capes. Contudo, 

em relação às percepções da diretoria/docentes e discentes, as estatísticas 

descritivas apontam divergências marcantes, sendo os estudantes, em geral, mais 

críticos em relação aos vários aspectos abordados. O ajustamento do modelo 

analítico referendou essa conclusão, revelando diferentes composições de variáveis 

preditoras (construtos) da imagem institucional segundo os dois públicos, que 

deveriam ser levadas em consideração nas estratégias que objetivem reforçar a 

imagem corporativa. 

 
 

Palavras-chave: Imagem Corporativa. Instituição de Ensino Superior. Gestão 

Administrativa e Acadêmica. 

 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 

In recent years, the Brazilian educational sector has undergone profound changes. 

With the market opening, there has been an increase in the number of Higher 

Education Institutions (HEI) as well as a diversification of undergraduate and 

graduate courses offering. Competition has become intense, especially in large urban 

centers. In addition, literature concerning market competition recognizes the 

importance of corporate image in the process of HEI’s survival and prosperity in such 

environment. Institutions seek to differentiate their offer or their image (or both), and 

those which are able to achieve it often enjoy greater competitiveness in the 

marketplace. The present dissertation embraced this strategic conception and, 

supported by an analytical model, aimed to evaluate an HEI in the perception of its 

main audience. A descriptive-quantitative study was conducted, whose data was 

collected through questionnaires applied to each researched audience group – board 

members, professors and students. The three authors of this dissertation share the 

opinion that the selected HEI had a team of professors with adequate training, with 

the presence of masters and doctors. It is, therefore, a consensus that the teaching 

staff is experienced and has an educational level, which is consistent with Capes’ 

requirements. However, regarding the perception from the board of 

directors/professors and students, descriptive statistics point to strong divergences 

being the groups, with students, in general, being more critical with respect to the 

various addressed aspects. Finally, the analytical model’s adjustment supported this 

conclusion, revealing different compositions of predictive variables (constructs) of the 

institutional image according to the two aforementioned research groups, which 

should be taken into account when considering corporate image reinforcement 

strategies. 

 

 

Keywords: Corporate Image. Higher Education Institution. Administrative and 

Academic Management. 
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1 Introdução: contextualizando o tema em estudo  

1.1 Apresentação do tema e sua importância 

 

A educação é considerada como um dos setores de importância significativa para o 

desenvolvimento de um país. A partir do início deste século, observa-se no país um 

aumento significativo das ofertas e modalidades de ensino, bem como da 

participação do Estado, através de programas e incentivos que subsidiam a 

educação superior nas Instituições privadas, o aumento dos investimentos no setor e 

da valorização da educação e conhecimento, como requisitos para o cidadão se 

destacar no mundo do trabalho. 

 

Historicamente, a educação tem sido muito discutida entre os filósofos e detentores 

do poder em suas diversas épocas, mas o acesso continua sendo privilégio de 

reduzida parte das populações em países em desenvolvimento. A educação 

proporciona a produção de conhecimentos, fazendo que uma nação cresça, 

aumente sua renda e possibilite a melhor qualidade de vida para as pessoas. Cresce 

também a competitividade das organizações produtivas, uma vez que se desenvolve 

e capacita sua força de trabalho. Perrenoud (2006) considerando o cenário mundial 

estudou o tema ligando a educação voltada à cidadania e questionou se a 

escolaridade básica está a serviço de todos.  

 

Dessa forma, “fazer” uma universidade e ter o diploma universitário, atualmente, 

passou de apenas um sonho ou realização pessoal, constituindo-se, muitas vezes, 

como um fator diferencial na disputa por um emprego ou uma melhor recolocação no 

mercado de trabalho, bem como na ascensão social.  

 

A busca do conhecimento é inerente ao desenvolvimento das pessoas, observa-se, 

assim, que o diplomado em uma universidade ou faculdade quase sempre sente a 

necessidade de ir além. Muitas vezes passam a cursar a pós-graduação, alguns 

acessam o mestrado, porém, poucos completam o doutorado.  
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Neste contexto e visando contemplar propósitos dos agentes reguladores e dos 

mantenedores, assim como as aspirações dos alunos, as instituições de ensino 

superior necessitam se tornar cada vez mais atraentes a seus públicos. Para serem 

escolhidas pelos futuros discentes, reforçam ainda mais a necessidade de se adotar 

estratégias tanto para a busca, quanto para a retenção de alunos. Esta postura 

afeta, de maneira geral, toda a educação superior no Brasil.  

 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 observa-se, desde 

então, um expressivo aumento no número de vagas oferecidas por instituições 

privadas de ensino superior. Para Bergamo, Ponchio, Zambaldi, Giuliani, e Spers, 

(2010), neste período, o crescimento significativo do número de ingressantes está 

relacionado ao crescimento gradativo também na oferta de vagas no ensino superior 

e em sua respectiva demanda. 

 

Segundo o Censo da Educação Superior de 2014, divulgado pelo Ministério da 

Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), o Brasil tem 2.368 instituições de ensino superior que 

oferecem mais de 32 mil cursos de graduação, sendo 2.070 particulares e 298 

públicas.  Em 2014, o ensino superior registrou 7.828.013 de matrículas na 

graduação (96,32%), 299.355 (3,68%) na pós-graduação, no mestrado e doutorado. 

São 8.127.368 matriculados no total.  Dentre os alunos de graduação, 5.867.011 

(74,95%) estão vinculados às instituições de ensino superior privado, e 1.961.002 

estudam nas públicas, (25,05%).  

 

Mais de 50% (Figura 1) das matrículas na graduação estão nas universidades, que 

correspondem a 8,2% do número de IES. As Faculdades são 83,9% das IES, porém 

totalizam 28,6% das matrículas.  
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Figura 1 - Número de Instituições de Educação Superior e número de matrículas em 
Cursos de Graduação, por Organização Acadêmica – Brasil – 2014. 

 
Fonte: Brasil. Censo 2014. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP. 

 

O Censo 2014 aponta ainda que no Brasil, em média, há 2,5 alunos matriculados da 

rede privada para cada aluno matriculado da rede pública em cursos presenciais.  

Em 2014, mais de 3,1 milhões de alunos ingressaram em cursos de educação 

superior de graduação. Deste total, 82,3% em instituições privadas. Também foram 

oferecidas mais de 8 milhões de vagas pelas IES brasileiras, sendo 78,5% de vagas 

novas e 90,2% em instituições privadas. A rede Federal ofereceu 343 mil novas 

vagas e 114 mil vagas remanescentes para ingresso em cursos de graduação.  

 

O Censo 2014 informa também que os dados confirmam a tendência de crescimento 

no número de estudantes, instituições e de docentes. Em 2014 houve aumento de 

7,15% em relação a 2013 na quantidade de estudantes inscritos no ensino superior, 

sendo 1,47% na rede pública e 9,19% na rede privada, ou seja, os números 

absolutos subiram de 7.305.977 para 7.828.013. O país vivia um momento de 

grande expansão no sistema educacional com forte inclusão, e preocupação com 

melhoria de qualidade nos cursos superiores e das instituições de ensino.  

 

Entretanto, conforme dados da Revista Exame nº 1.107, página 18, de 17/02/2016 

com o título “Educação: de volta a 2005”, a grave crise econômica tem exercido 
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grandes impactos negativos no setor.  Observa-se a redução no FIES, programa do 

governo de financiamento estudantil, e o número de alunos matriculados nas 

Faculdades privadas só recua, podendo ser comparado com o baixo número de 

matrículas registradas em 2005.  Segundo a Revista Exame, em 2014 o número de 

matrículas somou 1,6 milhão, e em 2015, 1,3 milhão. Para 2016, a expectativa, 

segundo Romário Davel, da Hoper Educação (consultoria especializada em 

educação), é de que o número de novatos seja de menos de 1 milhão. A matéria 

informa ainda que a queda pode derrubar entre 2 e 3 bilhões de reais o faturamento 

das IES privadas no ano de 2016. Uma provável recuperação do setor depende da 

retomada do crescimento econômico do país.  

 

Todavia, o setor educacional brasileiro vem ganhando novas e importantes 

dimensões. O ambiente de uma Instituição de Ensino passou a envolver relações 

complexas e capazes de estimular a interação com o setor produtivo nacional. O 

conhecimento, a competitividade, a agilidade, a informação, a qualidade e o preço 

são fatores estratégicos da evolução desse setor, cada vez mais interdependente no 

ambiente mercadológico. 

 

De outro lado, a escassez de investimento nas Instituições de Ensino Superior 

Públicas, associada à demanda de alunos para o ingresso no ensino superior, deixa 

no mercado uma lacuna para que a Instituição de Ensino Superior Privada absorva o 

excedente da demanda. Entretanto, apesar da crescente concorrência, inclusive com 

participações de investidores internacionais, e de demanda por curso superior, a 

profissionalização da gestão educacional, ainda está embrionária no país (Senhoras, 

Takeuchi & Takeuchi, 2006).  

 

Nesta concorrência encontram-se ainda os novos modelos de educação, como o 

EAD - Ensino à Distância, os cursos livres (universidade aberta), as instituições de 

ensino setoriais (universidades setoriais), as universidades corporativas, as 

universidades virtuais, as empresas de intermediação e as organizações 

educacionais de ensino livre (não regulamentado). Acrescente-se a isso, que no 

mercado da educação encontram-se entidades que oferecem cursos de pequena 

duração focados em segmentos profissionais específicos.    
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Os cursos presenciais ainda são a significativa maioria, porém o número de alunos 

na modalidade à distância continua crescendo, atingindo 1,34 milhão em 2014, o 

que já representa uma participação de 17,1% das matrículas da educação superior. 

 

Para uma Instituição de Ensino Superior - IES, o ambiente doméstico restrito a sua 

área geográfica, oferece atualmente, fatores que devem ser considerados na hora 

do planejamento das estratégias mercadológicas. O primeiro fator é a existência de 

um grande número de instituições de menor porte e de pouca expressão no 

mercado. O segundo fator é a falta de acesso ao financiamento dos órgãos 

governamentais, e finalmente, o terceiro fator é o poder aquisitivo do mercado 

limitado (Martins, 2006).   

 

Com as novas tecnologias e a competitividade global, no caso das instituições de 

ensino, observa-se uma preocupação no posicionamento da marca associada aos 

valores racionais (que dá significado à marca) e físicos. Em uma economia 

competitiva não é possível concorrer com os diferenciais tecnológicos e de serviço 

por muito tempo, sem a disponibilidade corporativa destes recursos. O que agrega 

valor e impulsiona a escolha de um produto ou serviço, são os valores subjetivos 

relacionados intimamente à marca ou ao nome da IES. 

 

Em virtude do crescimento das ofertas e das modalidades de ensino e dos 

programas incentivos que subsidiam a educação, dos investimentos e da valorização 

da educação e conhecimento como requisito para um lugar no mercado, 

considerando ainda que um posicionamento por si só não se sustenta, uma IES, a 

menos que pratique algum tipo de troca baseada na manutenção da sua imagem 

institucional, amparada nas suas próprias características, atitudes e reconhecendo 

suas limitações na coordenação interna e no controle das atividades acadêmicas, 

está fadada a sair do mercado. 

 

Tendo em vista essas considerações, o presente estudo almeja identificar de que 

forma as estratégias de imagem da Faculdade Alfa (nome fictício para preservar o 

sigilo) são percebidas pelo público a ela relacionado, sendo este representado pelo 

corpo docente, discente e direção da faculdade, cada um com diferentes visões a 

respeito da imagem que a instituição passa ou gostaria de passar.  
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Neste contexto, esta dissertação busca responder a seguinte pergunta: como o 

corpo docente, o corpo discente e a direção percebem a imagem institucional da 

IES? 

 

Como elemento determinante da busca desta resposta, se propõe para o estudo os 

seguintes objetivos: 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral consiste em analisar as percepções do corpo Discente, do corpo 

Docente e do corpo Diretivo acerca da imagem institucional da Faculdade Alfa. 

 

O objetivo geral é desmembrado nos seguintes objetivos específicos: 

1) Analisar a imagem institucional percebida pelo corpo Diretivo da IES; 

2) Avaliar a percepção do corpo Discente acerca da imagem institucional da IES; 

3) Avaliar a percepção do corpo Docente acerca da imagem institucional da IES; e 

4) Verificar se há compatibilidade entre as percepções do corpo Discente e do corpo 

Docente acerca da imagem institucional da IES. 

 

1.3 Justificativa 

 

Em Minas Gerais o mercado educacional está cada vez mais competitivo, e segundo 

o MEC, o número de IES apenas em Belo Horizonte chega a 90. A este número 

devem ser adicionadas as IES que atuam em cidades vizinhas como: Betim 16, 

Nova Lima 8, Santa Luzia 5, Sabará 5, e Pedro Leopoldo 1.   A Região Metropolitana 

conta, portanto, com 125 instituições de ensino superior. 

 

O MEC informa ainda, que existe em um raio de aproximadamente 50 km na região 

da Grande Belo Horizonte, 160 IES que ministram diversos cursos como 

Administração, Ciências Contábeis e cursos de Tecnólogos 

(http://emec.mec.gov.br/).  
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A justificativa para as organizações particulares estarem presentes na região é a 

demanda de mercado educacional favorável. Entretanto, elas devem estar atentas 

às regras e exigências dos órgãos reguladores, sem se descuidar do bom 

atendimento aos seus diversos públicos-alvo.  Essa dissertação reporta-se ao 

posicionamento de mercado, e propõe analisar a percepção que os públicos-alvo 

(direção, corpo docente e corpo discente) têm da instituição. Os resultados 

alcançados no estudo poderão auxiliar a IES, a delinear uma estratégia de conquista 

de uma posição diferenciada e de sucesso, frente ao mercado-alvo.  

 

Logo, diante da concorrência que cresce a cada momento, cabe à IES tornar-se 

mais ativa no processo de atração e manutenção de alunos, devido à pulverização 

do número de candidatos a seus cursos.  De acordo com Kotler (2012), um dos 

principais meios para diferenciar uma empresa de serviços é oferecer qualidade 

superior à de seus concorrentes. Para as empresas de serviços, a competitividade 

está na diferenciação do serviço ofertado, atingindo ou superando as expectativas 

de qualidade que os seus usuários esperam e desejam. Portanto, as empresas 

tentam diferenciar sua oferta da de seus concorrentes, almejando alcançar e/ou 

sustentar um diferencial competitivo. 

 

Como organizações prestadoras de serviços, é importante que as IES realizem 

ações direcionadas ao marketing educacional, e que seus gestores assimilem a 

importância da avaliação da imagem institucional como parte fundamental do 

planejamento estratégico.  As pessoas tendem a avaliar a relação da imagem da 

instituição e o que ela de fato oferece, ou seja, se ela realmente cumpre seus 

programas e serviços anunciados com qualidade.  

 

Para a Faculdade Alfa, este estudo tem importância quando se busca compreender 

a sua posição no mercado onde atua, segundo a percepção da direção, 

coordenação, docentes e dos discentes. A partir deste entendimento, pode-se 

encontrar ou não, possíveis divergências percebidas entre o que a IES apresenta na 

prestação de seus serviços e como ela é realmente percebida. Portanto, é relevante 

conhecer a necessidade e o aperfeiçoamento das políticas de gestão organizacional 

e da imagem da IES, e a partir desta percepção, proceder a uma interligação entre a 

necessidade atual e futura da Faculdade Alfa e dos seus alunos, bem como de 
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outras partes interessadas como: a sociedade em geral, o governo, a comunidade 

empresarial, os estudantes potenciais, os órgãos fiscalizadores, dentre outros. 

 

O estudo pode contribuir, também, para o avanço do conhecimento científico sobre o 

tema da gestão dos serviços educacionais, e em especial sobre a imagem de uma 

instituição de ensino superior na percepção de seus alunos, docentes e corpo 

diretivo. 

 

1.4 Estrutura da dissertação 
 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. Neste Capítulo 1, foi 

contextualizado o tema e explicitado o problema de pesquisa, bem como os 

objetivos geral e específico e a justificativa para a realização do estudo. 

 

O Capítulo 2 é dedicado ao Referencial Teórico que deu suporte à pesquisa, 

abordando as teorias e conceito de imagem institucional, os fatores influenciadores 

no marketing de serviços educacionais e no gerenciamento estratégico da 

instituição.  São discutidas, também, as preferências e os atributos de escolha e de 

imagem considerados no processo de planejamento estratégico em uma IES. 

 

O Capítulo 3 apresenta a metodologia de trabalho, abordando o tipo de pesquisa e 

os procedimentos para coleta e análise dos dados. 

 

No Capítulo 4 são analisados os resultados da pesquisa, explicitando-se possíveis 

ações para melhorar a imagem corporativa.  

 

E, finalmente, o Capítulo 5 apresenta as considerações finais.  
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2  Referencial Teórico: fundamentos do estudo 

 
 

Construir uma imagem positiva não constitui uma atividade simples. A imagem 

institucional e a identidade da empresa definem quem ela é e como é vista pelo seu 

público alvo. As organizações almejam uma imagem positiva perante a opinião 

pública. Onde está o público? Ele está em toda parte: lendo jornais, assistindo 

matérias nas mídias, acessando as redes sociais, conversando ente si trocando 

opiniões e pontos de vista. Muitas vezes, são pessoas reclamando de serviços ou 

produtos porque ficam insatisfeitas ou ignoradas como consumidor, e fazem valer 

sua insatisfação mediante o seu fornecedor. 

 

Logo, com o intuito de apoiar este estudo, são apresentados os referenciais teóricos 

versando sobre: (1) fundamentos de identidade e imagem, (2) considerações sobre o 

setor de serviços (3), fatores de atração em instituições de ensino, e (4) marketing 

educacional. 

 

2.1 Imagem e identidade organizacional: conceito e gestão  

 

2.1.1 Identidade  

 

A formação do conceito de identidade organizacional originou-se do conceito de 

identidade individual e suas características particulares carregam profundas 

semelhanças. 

 

De acordo com Hall (2004) o conceito de identidade baseia-se principalmente na 

teoria social. Para ele esta questão deve ser analisada partindo das interações 

realizadas entre a sociedade e o indivíduo, incluindo também o conceito de 

identidade cultural, fundamentado nas questões culturais que surgem do nosso 

“pertencimento” a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e nacionais.  

 

Hall denomina “modernidade tardia” a questão da “identidade”, uma vez que ela 

constantemente se transforma de acordo com as mudanças do mundo social, 

podendo, desta forma, provocar uma chamada “crise de identidade”, pois abala o 
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quadro de referência dos sujeitos, provocando uma ruptura dos padrões que outrora 

pareciam centrais e imutáveis. 

 

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades 
modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens 
culturais de classe, gênero, sexualidade, Etnia, raça, e nacionalidade, que, no 
passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. 
Estas transformações estão também mudando nossas identidades pessoais, 
abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos integrados. (Hall, 
2004) 
 

De uma forma geral, pode-se definir a Identidade como algo idêntico, de paridade 

absoluta; como o conjunto dos caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa: 

nome, profissão, sexo, impressões digitais, defeitos físicos etc., que é considerado 

quando ela precisa ser reconhecida ou ainda, consciência que uma pessoa tem de si 

mesma.  

 

A importante formação do conceito acerca de identidade tem seus estudos oriundos 

na psicologia e na psicanálise, principalmente as pesquisas de Freud e de Lacan, 

centrados principalmente na análise da identidade individual, o que contribuiu para a 

compreensão de que os indivíduos não nascem com uma determinada identidade, 

mas sim, que a vão moldando naturalmente a partir da infância até o final da vida, os 

quais Freud analisa especificamente a atuação dos fenômenos psíquicos e Lacan se 

concentra nos processos de identificação através da socialização do indivíduo, no 

que ele chama de concepção do “espelho” (Hall, 2004). 

 

Para Penteado e Silva (2004), pode-se atribuir um caráter distintivo ao conceito de 

identidade, na medida em que ela se refere a um estado de consciência que confere 

à pessoa a noção de sua individualidade (eu sou), de sua singularidade (eu sou 

diferente dos outros), de sua continuidade (eu sou eu em diferentes espaços e ao 

longo do tempo) e, de acordo com Karreman e Alvesson (2001), de sua direção (eu 

faço assim). Chagas (2008) aponta que a identidade é um estado socialmente 

construído, complexo e influenciado por várias forças. 

 

Destaque-se ainda, que o processo de formação da identidade individual pode afetar 

a maneira como o indivíduo irá agir, comportar-se e relacionar-se com os demais 
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podendo inclusive comportar-se diferentemente de acordo com as situações e frente 

a pessoas específicas. Esta observação é feita por Nogueira (2004) quando ressalta 

que as pessoas como sujeitos, assumem papéis, e que:  

 

Elas são portadoras de diferentes identidades sociais múltiplas e interligadas. 
Essas identidades sociais formam complexos relacionais que condicionam a 
ação individual e organizacional e acabam por lhes determinar o papel, o 
modo, o momento e o lugar mais valorizados ou aceitos (Nogueira, 2004). 

 

2.1.2 Identidade Organizacional 

 

O conceito de identidade organizacional foi, inicialmente, estabelecido por Albert e 

Whetten (1985), como sendo “o que existe de mais central, durável e distinto sobre 

uma organização”. Para Sandberg (2003), o conceito de identidade organizacional 

está relacionado à questão central: “Quem somos nós como organização?”. 

 

Assim, como os indivíduos possuem uma identidade, nas organizações acontece o 

mesmo. A identidade organizacional refere-se à maneira como a empresa se 

apresenta a si mesma e aos seus diversos públicos estratégicos (stakeholders1), 

bem como ao modo como ela se distingue das outras instituições, para torna-se 

única no seu ambiente empresarial.   

 

Atualmente, o conceito de identidade organizacional é definido como o conjunto de 

características consideradas centrais, distintivas e duradouras para os diferentes 

públicos da organização, capazes de afirmar sua diferenciação frente aos demais 

concorrentes, de maneira a garantir a sua reputação e fidelização do público interno 

e externo (Santos, 2007). 

 

Ainda para Santos (2007), a definição de identidade a partir da percepção dos 

membros da organização vai sendo substituída pela representação ou a 

interpretação que o público externo (consumidores, sociedade, acionistas, 

fornecedores) atribui à empresa, surgindo a partir de então, a preocupação com a 

                                                 
1 Stakeholders: é uma pessoa ou um grupo, que legitima as ações de uma organização e que tem um papel direto 

ou indireto na gestão e resultados dessa mesma organização. É formado pelos funcionários da empresa, gestores, 

gerentes, proprietários, fornecedores, concorrentes, ONGs, clientes, o Estado, credores, sindicatos e diversas 

outras pessoas ou empresas que estejam relacionadas com uma determinada ação ou projeto. 
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imagem que está sendo passada para fora e em saber como estão sendo vistas pela 

sociedade. 

 

Todavia, apesar de esta conceituação ter recebido grande aceitação e 

reconhecimento, por traduzir a necessidade de compreensão das organizações a 

respeito de si mesmas, estudos posteriores ampliaram o alcance desta abordagem, 

principalmente quanto ao fato de se acreditar que cada organização teria apenas 

uma única e estável identidade organizacional (Machado, Silva & Nogueira, 2001; 

Skalen, 2004 como citados por Theme, 2007).  

 

De acordo com Chagas (2008), o conceito de identidade organizacional se refere 

geralmente, ao que é pensado, sentido e percebido sobre a empresa pelos seus 

funcionários.  

 

Estas impressões são consideradas como um entendimento e compartilhado pelos 

membros da instituição, a partir das particularidades fundamentais (centrais), que 

caracterizam a instituição de modo único (distintivas) ao longo do tempo 

(duradouras). 

 

Riel e Balmer (1997 como citados por Chagas, 2008) acrescentam que, além do 

nível da percepção, a identidade organizacional se refere às características únicas e 

distintas da instituição enraizadas no comportamento dos seus funcionários. 

 

Penteado e Silva (2004) consideram que a singularidade da identidade institucional 

pode ser entendida como processo de compartilhamento de construção do 

autoconceito, influenciado, pelos valores, princípios, crença e papeis incorporados à 

empresa em seus diversos níveis de interação, desde as relações entre pares até a 

participação coletiva na sociedade e seu ambiente. A noção de continuidade está na 

possibilidade da conexão que a empresa tem, de se conectar às suas diversas 

experiências sociais e reduzir a fragmentação de suas ações, pensamentos e 

tomadas de decisão.  

 

 Ashforth e Mael (1989 como citados por Penteado e Silva, 2014) mencionam que se 

deve diferenciar a identidade organizacional do processo de internalização de 



26 

 

princípios, valores e regras, uma vez que, enquanto este se refere ao “eu acredito”, 

aquela se refere ao “eu sou”. 

 

Respeitada a individualidade, a identidade organizacional poder ter um significado 

para cada um de seus funcionários (Corley, 2004). Para Silva (2001), assim como as 

identidades individuais, a identidade organizacional possui natureza dinâmica, 

adaptativa, fluida e contínua e depende do modo como os membros da organização 

interpretam os valore e princípios da instituição nos diferentes contextos em que ela 

está posicionada. 

 

Entretanto, o processo de construção da identidade de uma organização não ocorre 

sem conflitos intraorganizacionais e ou divergências, uma vez que se baseia em 

interpretações subjetivas dos atores sociais da organização (Machado, 2003), 

somado ao fato de que “a formação das identidades no plano pessoal, social, no 

trabalho e organizacional, segue, muitas vezes, diferentes estágios em seus ciclos” 

(Machado, 2003, p. 68).  

 

A autora alerta ainda, para a falta de estudos que, dentro de um contexto 

organizacional, tracem uma perspectiva integrativa para todos os papéis 

desempenhados pelas pessoas no ambiente organizacional. 

 

Assim, no contexto organizacional, sobrepõem-se constantes interações do 
indivíduo com diferentes grupos, com o seu trabalho e com a organização, 
como fenômenos distintos. O que se observa, no entanto, é que, ao abordar a 
identidade como território organizacional em geral, os estudos raramente 
estabelecem a articulação necessária entre os planos mencionados, ou seja: 
o pessoal, o social e o organizacional (Machado, 2003, p. 52).  

 

Propondo um melhor entendimento e visão integrada de todos os agentes 

pertinentes ao processo de construção organizacional, que envolvem igualmente os 

planos pessoal, social, do trabalho e organizacional, é apresentado a seguir, na 

Figura 2, um modelo proposto pela autora (Machado, 2003), e ainda uma síntese 

sobre cada um dos elementos, conforme apresentado na Figura 3.   

 



27 

 

 
Figura 2 - A integração entre níveis de estudo da identidade.   
 
Fonte: Machado, H. V. (2003). A identidade e o contexto organizacional: perspectivas de análise. 
Revista de Administração Contemporânea, (7), 51-73. 

 
 
 

Tipo de 
identidade  
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Estudo  

Meios de 
construção  

Período de 
ocorrência  

Espaços de 
construção  

Finalidades  

Pessoal  Construção 
do 
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o ao longo 
da vida do 
indivíduo  

Diversos 
relacionamentos 
sociais, em 
diferentes 
esferas, bem 
como 
desempenhos de 
papeis  

Permanente 
ocorrendo 
em todas as 
fases da 
vida  

Múltiplos 
relacioname
nto e papeis  

Confirmação 
do eu, em 
direção ao 
processo 
individualizad
o  

Social  Construção 
do 
autoconceit
o apela 
vinculação 
de grupos 
sociais  

Interação a 
grupos sociais 
com finalidades 
diversas  

Permanente 
na vida do 
indivíduo  

Múltiplos 
grupos  

Orientar e 
legitimar a 
ação, por 
meio do 
reconhecimen
to e da 
vinculação 
social  

Identidade 
no trabalho  

A 
construção 
do eu pela 
atividade 
que realiza 
e pelas 
pessoas 
com as 
quais tem 
contato no 
trabalho  

Interação com a 
atividade e com 
as pessoas no 
trabalho  

Na 
juventude 
na idade 
adulta até a 
aposentador
ia  

Múltiplas 
atividades e 
grupos 
profissionais  

Contribuir 
para a 
formação da 
identidade e 
atuar como 
fator 
motivacional  
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Identidade 
organizaci
onal  

A 
construção 
do conceito 
de si 
vinculado à 
organização 
na qual 
trabalha  

Interação com 
uma instituição 
(com seus 
valores, 
objetivos, missão 
e práticas)  

A partir da 
juventude 
enquanto 
estiver 
vinculado a 
uma 
instituição  

Pode 
ocorrer em 
uma ou 
múltiplas 
organizaçõe
s  

Incorporar as 
instituições no 
imaginário, de 
forma a 
orientar ação 
nessa 
organização  

Figura 3 - Distinção entre níveis de estudo da identidade. 
 

Fonte: Machado, H. V. (2003). A identidade e o contexto organizacional: perspectivas de análise. 
Revista de Administração Contemporânea, (7), 51-73. 
 

 

2.1.3 Criação da Imagem Organizacional 

 

A palavra imagem, do latim Imangine, pode ser um reflexo de um objeto na água, 

num espelho etc; representação de uma pessoa ou coisa obtida por meio de 

desenho, gravura ou escultura; estampa que representa personagem santificada 

para ser exposta à veneração dos fiéis; reprodução na memória; conceito ético 

relativo aos costumes ou a índole dos indivíduos ou conceito visual relativo à 

concepção mental que corresponde a um objeto visto, dentre outras definições, 

conforme apresenta Michaelis (2015). 

 

Os estudos acerca da imagem organizacional vendo sendo ampliados nas últimas 

décadas, em meio a várias abordagens por vezes, divergentes, embora seja 

observado um fortalecimento de alguns conceitos e busca pela construção de uma 

base teórica consistente e agradável.  

 

Conforme Kotler e Fox (1994), o termo imagem começou a ser utilizado no campo 

organizacional e mercadológico por volta dos anos 1950 e, atualmente, constitui 

uma série de variedades como imagem institucional, imagem corporativa, imagem 

organizacional, imagem de marca, imagem pública e autoimagem.  

 

Já Ries e Trout (1993) definem que a era da imagem deu-se a partir dos anos 1960, 

considerando o aumento da competitividade. Naquele momento, destacaram-se as 

empresas, cuja estratégia de marketing era voltada para a imagem, a qual era 
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considerada mais importante para se vender um produto ou se posicionar em um 

mercado. 

 

Todavia, apesar do desenvolvimento do tema, um ponto perceptível nos estudos 

sobre imagem remete ao próprio conceito, muitas vezes, entendido de modo 

divergente, complementar e conflituoso (Faria, 2007). Alguns autores apresentam os 

conceitos de identidade e imagem como sinônimos, podendo gerar distorções e 

confusões em análises, pesquisas e a própria literatura. A literatura, no geral, 

transmite a ideia do conceito como uma impressão subjetiva na mente por meio de 

experiências e sensações. 

 

Outra questão levantada em estudos refere-se à imagem tida por um stakeholder ser 

ou não real.  Ainda Faria (2007), declara que a imagem de uma organização pode 

ser definida como real na medida em que o indivíduo adere e se submete a um 

domínio pragmático, ou seja, confere legitimidade pelo compartilhamento do 

significado.  

 

Para Boulding (1956 como citado por Faria, 2007), o comportamento humano não é 

orientado simplesmente por conhecimento e informação, mas também um produto 

de imagens percebidas pelo homem, estes agem ou reagem às percepções, isto é, 

não em resposta ao que seja realidade, mas em relação ao que acredita que seja.   

 

No campo do marketing, Faria (2007), citando diversos autores, apresenta como o 

conceito de imagem foi associado a vários significados: 1. Características gerais, 

sentimentos ou impressões; 2. Personalidade da marca; 3. Uma relação de 

associações geralmente organizada de modo significante; e 4. Uma relação de 

crenças sustentadas por consumidores sobre um objeto específico.  

 

A identidade organizacional parte da percepção de como os funcionários e 

indivíduos que a integram veem a sua atuação, que significados são por eles 

atribuídos à organização. Dutton et al. (1994 como citados em Machado, 2005) 

salientam que é importante observar que a noção da representação construída pelos 

“observadores externos se trata da imagem organizacional e não da identidade, 

apesar de haver uma relação complementar entre esses dois fenômenos”.  
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Segundo Morgan (1996), a autoimagem de uma organização é crítica para moldar 

quase todos os aspectos do seu funcionamento e, em particular, o seu impacto no 

contexto do qual fazem parte; assim, organizações devem dedicar considerável 

atenção para descobrir e desenvolver um apropriado senso de identidade. 

 

Para Machado e Crubellate (2006, p. 5), observa-se uma profunda relação entre a 

identidade e a imagem organizacional, uma interdependência, assim, “não existe 

identidade organizacional sem imagem organizacional e não há uma imagem 

organizacional que não seja o reflexo de uma identidade”. 

 

Argenti (2006), também conceitua a imagem como “o reflexo da identidade” por meio 

da qual o seu público alvo poderá percebê-la e avaliá-la. Assim, conhecer 

verdadeiramente a identidade e a imagem de uma organização significa reconhecer 

quem ela realmente é, e aonde deseja chegar. Se a organização não possui um 

acompanhamento da opinião a respeito da sua imagem, e consequentemente de 

como está sendo percebida pela sociedade, poderá receber interpretações errôneas 

e inadequadas por partes de seus públicos.  

 

2.1.4 Gestão da imagem organizacional 

 

A importância da imagem organizacional reside, em parte, no fato de que a partir 

dela forma-se a atitude básica do comportamento do sujeito frente à organização. O 

conhecimento da imagem que o indivíduo detém acerca de uma organização não 

garante uma previsão de seu comportamento, mas pode indicar caminhos prováveis 

de ação em relação a ele, por parte da organização.  

 

Apesar de a imagem organizacional ser o resultado líquido das imagens dos vários 

públicos, não deve ser visualizada como dada pelo ambiente em si. As organizações 

podem e devem gerenciar sua imagem a fim de mantê-la em consonância com a 

identidade e de modo a explorar os relacionamentos da forma mais efetiva possível. 

 

A gestão da imagem demanda maior conhecimento dos fatores influenciadores que 

possam ser construídos e monitorados pela organização. A imagem ao ser atingida 
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pela mensagem transmitida pode não ser afetada, ser alterada por meio da adição 

de algum conteúdo, ser colocada em dúvida a questionamentos ou ser reformulada. 

 

Kotler e Armstrong (2008) mostram que a imagem organizacional pode ser 

apresentada como sendo: 

 Subposicionada (quando o público alvo revela uma vaga ideia da empresa);  

  Superposicionada (transmissão de uma ideia limitada e focada da 

organização);  

  Imagem confusa (pode haver mensagens ambíguas e não planejadas);  

  Imagem duvidosa (a organização não se apresenta como merecedora de 

crédito). 

 

A imagem organizacional é influenciada, tanto pelas mensagens transmitidas, 

quanto pelas interações cotidianas entre próprios membros da organização e 

públicos externos. Também, a imagem formada por um grupo particular de público 

externo, pode ser afetada pelas intenções e influências de membros de outros 

grupos externos. 

 

Em relação ao público interno, Markwick e Fill (1997 como citados em Faria, 2007) 

destacam a importância do estabelecimento de imagens internas consistentes e 

sustentáveis entre todos os colaboradores da organização, para que essa 

consistência seja projetada positivamente para outros públicos. 

 

A criação de uma imagem positiva na mente de seu público-alvo é um dos maiores 

desafios das organizações atualmente e, como qualquer outra, as Instituições de 

Ensino Superior - IES, que zelam por sua imagem, também devem estar voltadas 

para o contexto da satisfação dos seus alunos, como os usuários de seus serviços, 

bem como da satisfação dos seus colaboradores, docentes e direção como um todo. 

 

Kotler e Keller (2012) asseveram que a imagem é um conjunto de crenças, ideias e 

impressões que uma pessoa tem em relação a um objeto, e que as atitudes e ações 
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da pessoa referentes ao objeto são condicionadas pela imagem que ele 

proporcionou.  

 

Barich e Kotler (1991) ressaltam, ainda, que a percepção da imagem, real ou 

imaginada, verdadeira ou falsa, pode ser definida como o somatório de crenças, 

atitudes e impressões que uma pessoa ou um grupo tem de um objeto, de uma 

instituição, de um lugar, de um produto ou serviço, e, até mesmo, de uma pessoa. 

Resumindo, o conceito de imagem é o seguinte: 

 

Imagem é a soma das crenças, sensações e impressões que uma pessoa ou 
grupo de pessoas têm de um objeto, de uma pessoa, de um lugar, de uma 
marca, de uma organização, de um produto ou de um serviço. As impressões 
podem ser verdadeiras ou falsas, reais ou imaginárias. Certas ou erradas, as 
imagens guiam e moldam o comportamento (Barich & Kotler, 1991, p.94). 

 

Segundo Tavares (1998, p.65), “a imagem que se constrói de uma empresa decorre 

das impressões positivas, neutras ou negativas que cada um dos seus públicos 

desenvolve a partir de seus contatos com ela e de seu contexto de atuação”. Assim, 

a imagem percebida, é emitida pela empresa através de seus serviços, produtos, 

colaboradores, programas de relacionamento com o mercado, questões ambientais 

e sociais. As imagens, dependendo do objeto de estudo e do público envolvido, 

podem ser múltiplas, e ainda, ser mais ou menos favoráveis para os diferentes 

grupos. 

 

Nas organizações, a palavra imagem assume diversas conotações, tais como 

imagem institucional, imagem corporativa, imagem nacional, imagem de marca, 

imagem pública e até mesmo autoimagem.   

 

Abratt (1989 como citado em Paula, 2014) reconheceu que os conceitos de 

identidade e imagem corporativa eram utilizados como sinônimos e procurou 

interligá-los num modelo, intitulando-o como gestão da identidade corporativa 

(Figura 4). Entretanto, Paula (2014) refere-se ao modelo como “gestão da imagem 

corporativa”. 
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Figura 4 - Gestão da Identidade Corporativa 
 
Fonte: Abratt, R. (1989). A New approach to the Corporate Image Management Process. Journal of 
Marketing Management, 5(1), 63-76. 
 

 
Paula (2014) afirma que no modelo de Abratt (1989), a construção da identidade 

corporativa advém da personalidade organizacional e da imagem, e do reflexo dessa 

identidade ora recepcionada pelos públicos envolvidos. 

 

Serralvo (2008) apresenta a diferença entre a identidade e a imagem e de que 

maneira procede a recepção da imagem, conforme a Figura 5: 

 

 
Figura 5 - Identidade e Imagem 
 
Fonte: Serralvo, F.A. (2008). Gestão de marcas no contexto brasileiro. São Paulo: Saraiva. 
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A Figura 5 desenha as etapas da emissão da identidade da marca, que capturada 

pelos meios, como símbolos visuais, preços, produtos, serviços e comunicação, é 

recepcionada pelo público alvo, que irá visualizar e decodificar, gerando uma 

imagem, que poderá ser ou não a idealizada pela empresa. 

 

Meyer (2002) aponta que, ao comprarem determinados produtos, as pessoas 

avaliam não somente aspectos físicos, mas a sua intangibilidade. Neste contexto, o 

estudo da imagem por meio da marca é de extrema relevância.  Também a marca é 

a imagem do produto ou serviço, sendo uma das maneiras pela qual a empresa se 

comunica com o público desejado. Tavares (2008) ressalta que os significados que 

são conferidos pelas marcas revelam e caracterizam traços da personalidade 

organizacional. 

 

Ainda conforme Tavares (1998), o conceito de imagem está relacionado à 

constatação de que os consumidores compram produtos não apenas por atributos e 

funções físicas, mas também pelos significados que conferem às marcas. O autor 

acredita que é a realidade interna da empresa que vai influenciar o público externo. 

Dessa forma, há várias referências de imagens, sistematizadas em seis categorias, 

definidas conforme (Tavares, 1998): 

 

 Imagem corporativa – é a categoria mais ampla e abrangente de imagem. 

Significa a imagem que os diversos públicos possuem da empresa como um 

todo. É o resultado líquido das interações de todas as experiências, impressões, 

crenças, sentimentos e conhecimento que as pessoas possuem da empresa.  

 Imagem da classe de produto / serviço – vai além, em termos de amplitude, 

da imagem da empresa, já que é definida como a coleção de imagens de 

atributos compartilhados por uma classe particular de produtos. Esta categoria 

abrange todos os produtos que compartilham da mesma função, 

independentemente de sua marca ou da empresa que os fabrica. Ex.: o cigarro e 

seus malefícios, produtos ou classe de produtos de marca global adquiridos em 

centros de compras populares.  

 Imagem de marketing – engloba os elementos do composto de marketing 

(produto, preço, praça e promoção) das empresas, podendo ser definida como a 
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maneira que pessoas veem a qualidade da oferta mercadológica, decorrendo da 

estratégia adotada e de seu esforço de detalhes táticos para o posicionamento.  

 Imagem de marca – dentre as categorias apresentadas, é a mais restrita, uma 

vez que pode ser vista como as características únicas de uma marca que as 

diferenciam de outras. É considerada a mais poderosa forma de diferenciação de 

produtos, porque é virtualmente impossível um concorrente duplicá-la. 

 Imagem do usuário da marca – é o grupo de crenças que os consumidores têm 

a respeito de uma marca. A imagem da marca formada na mente do consumidor 

é um dos componentes que a faz convergir para o valor da marca. Os usuários 

da marca, em geral, procuram obter o produto que seja consistente e congruente 

com a autoimagem. 

 Imagem do produto/serviço – é a forma como os consumidores percebem um 

produto real ou potencial. 

 

Barich e Srinivasan (1993) citam ainda sobre a Imagem institucional:  

 

A imagem institucional ou corporativa é a forma como as pessoas veem a 
organização como um todo, incluindo a qualidade de seus serviços e os 
benefícios que ela oferece à sociedade, aos seus próprios empregados, aos 
seus clientes e aos demais públicos. Seria a imagem da instituição enquanto 
cidadã, envolvendo-se com os problemas da comunidade, do meio ambiente, 
patrocinando as artes, etc. (Barich & Srinivasan, 1993, p.69). 
 

Kotler e Fox (1994) consideram dois contextos para a formação de uma 

imagem. Um afirma que a imagem é amplamente determinada pelo objeto. Por 

exemplo, se uma escola está situada próxima a um lago e rodeada por árvores 

frondosas, as pessoas vão se impressionar com a beleza do objeto. Porém, algumas 

pessoas podem descrevê-la como feia, em virtude da sua falta de experiência real 

com a escola, ou devido à peculiaridade de certos indivíduos.  

O outro afirma que as imagens são determinadas pelas pessoas, ou seja, as 

imagens criadas são diferentes do objeto visto.  

A comparação entre os dois contextos pode ser vista na Figura 6, a seguir: 
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Imagem determinada pelo objeto 

(características objetivas) 

Imagem determinada pela pessoa 

(características subjetivas) 

1. As pessoas tendem a ter experiência de 
primeira mão com o objeto. 

1. As pessoas têm graus diferentes de 
contatos com o objeto. 

2. As pessoas obtêm dados sensoriais 
confiáveis do objeto. 

2. As pessoas, colocadas diante do objeto, 
perceberão seletivamente seus diferentes 
aspectos. 

3. As pessoas tendem a prosperar esses 
dados sensoriais de maneira semelhante, 
mesmo tendo antecedentes e personalidades 
diferentes. 

3. As pessoas têm maneiras individuais de 
processar dados sensoriais, o que as levam à 
distorção seletiva. 

Estas pressuposições envolvidas implicam 
que as instituições não podem criar 
facilmente imagens falsas de si mesmas. 

Essas características indicam que as pessoas 
fazem imagens diferentes do objeto, isto é, há 
uma relação fraca entre a imagem e o objeto. 

Figura 6 - Contextos da formação da imagem 
 
Fonte: adaptado de Kotler & Fox (1994, p.63); Antunes (2004) 

 

Portanto, como afirmam os autores, deve-se ficar entre os dois contextos ou linhas 

de ação, pois uma imagem é influenciada tanto pelas características objetivas, 

quanto pelas características subjetivas de quem vê o objeto. Quanto mais simples o 

objeto, maior poderá ser a percepção pelas pessoas, de outro modo, a 

complexidade do objeto poderá demandar maior análise. 

 

2.1.5 A formação da imagem organizacional 

 

Relativamente à formação das imagens a partir de fatores internos, Damásio (2001 

como citado em Antunes, 2004) compara a imagem como um “filme no cérebro”, 

sendo que os portais sensoriais (audição, visão, olfato, tato e paladar) captassem as 

impressões que os objetos e as pessoas deixam no cérebro. Dessa feita, as 

informações captadas são armazenadas na memória, e o processo de atenção, 

influenciado pelas necessidades, motivações e envolvimento, direcionam os 

fenômenos de modo a codificar, armazenar e recuperar essas informações, 

formando modelos mentais ou imagens que a pessoa expressa pela linguagem ou 

comportamento. Assim, esse processo gera um conjunto de atributos e definições 

que resultam nas imagens em relação ao que a pessoa vê ou sente (Antunes, 2004). 

 

Tavares (1998) esclarece que, se houver uma ligação íntima entre imagem e 

atributos favoráveis como qualidade, confiabilidade, inovação e desempenho 

financeiro, a organização poderá construir um relacionamento muito especial com os 
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seus públicos. O autor também afirma que o próprio público elege os elementos que 

considera mais importantes para compartilhar na formação da imagem. Uma 

maneira mais sintetizada de completar estes elementos é o modo como o público 

leva em conta: 

 as atitudes do segmento da qual a empresa faz parte; 

 a familiaridade ou o conhecimento da empresa e de seus concorrentes; 

 a favorabilidade geral para com as empresas e seus concorrentes; 

 as impressões específicas da empresa, favoráveis e desfavoráveis; 

 as impressões da classe de produtos; 

 as impressões da marca em particular; 

 as impressões do produto ou produtos. 

 

Segundo Machado (2003), pode-se inferir que a escolha e classificação dos 

atributos da imagem de produtos e serviços são fundamentais para se entender o 

comportamento dos clientes e desenhar suas preferências e objeções.   

 

Para Barich e Kotler (1991), a imagem institucional é formada por uma lista de 

fatores e atributos. Esta lista proporciona indicadores operacionais relacionados à 

construção da imagem do negócio de uma instituição.  

 

Deschamps e Nayak (1996 como citado em Antunes, 2004) afirmam que qualquer 

consumidor inicia seu processo de compra, implícita ou explicitamente, com uma 

avaliação da imagem. Portanto, a imagem é um dos pilares fundamentais neste 

processo e uma imagem negativa pode resultar em um cliente potencial perdido. 

Estes autores apresentam um modelo que descreve o processo mental de compra, 

demonstrando de forma clara a importância do papel da imagem na decisão de 

consumo de produtos ou serviços (Figura 7).  

 



38 

 

 
Figura 7 - O papel da imagem no processo mental de compra 
 

Fonte: Deschamps, J., & Nayak, P. R. (1996). Produtos irresistíveis. São Paulo: Makron Books. 

 

O processo de compra tem relação ainda, com o valor do produto ou serviço 

ofertado, que vai além do preço. Então, se a compra for condenada ao valor, a 

satisfação determina a lealdade do consumidor, novas compras e em última análise, 

reputação e imagem (Deschamps & Nayak, 1996, p. 81 e 82). 

 

Para tanto, estes autores acreditam que a escolha e classificação dos atributos da 

imagem de produtos e serviços são fundamentais para compreender o 

comportamento dos clientes, uma vez que possibilita identificar suas preferências. 

Ribeiro, Grisi e Saliby (1999), também afirmam que a imagem de uma empresa 

prestadora de serviços, em geral, é muito importante para a decisão de compra.  

 

Consumidores ou clientes diz daquelas pessoas que possuem necessidades e 

desejos que serão satisfeitos pela escolha que fará de produtos e serviços. Porém, 

cada pessoa, é diferente uma da outra e responde de forma diferente aos estímulos 

do marketing. Segundo Kotler e Keller (2012), esse comportamento individualizado é 

resultante da combinação de diversos fatores inerentes ao ser humano, como, por 

exemplo, cultura, formação e comportamento.  
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Para os autores, além das reações individuais das pessoas resultantes dos 

estímulos de marketing associados ao produto, preço, praça (ponto de venda) e a 

promoção (comunicação), existem outros fatores, como, por exemplo, os 

econômicos, políticos, culturais e tecnológicos. 

 

A combinação desses fatores com as características de personalidade resultam no 

processo de decisão da compra ou não, que são avaliados segundo os diversos 

fatores e características dos produtos e serviços ofertados. 

 

Churchill e Peter (2013, p.154) elencam como influências sociais a cultura e a 

subcultura. Para os autores, a cultura seria um “complexo de valores e 

comportamentos aprendidos que são compartilhados por uma sociedade e 

destinam-se a aumentar sua probabilidade de sobrevivência”. Já a subcultura seria 

um “segmento dentro de uma cultura que compartilha valores e padrões de 

comportamentos distintos da cultura geral”.  

 

Esses elementos influenciam direta e indiretamente na percepção do 

comportamento. As pessoas sofrem influencia também por sua classe social (grupo 

de pessoas que têm valores e prestígios similares), grupos de referência (pessoas 

que influenciam os pensamentos, sentimentos e ações dos consumidores) e ainda 

pela família.  

 

Nas estratégias de marketing, composta pelo produto, preço, praça e promoção, o 

produto, na avaliação do consumidor, pode influenciar a sua opinião mediante a 

capacidade de proporcionar valor. A estratégia de preço pode determinar a seleção 

de um produto que aumente ou diminua o custo total da compra. A praça (ponto de 

venda) pode sugestionar a seleção conforme a disponibilidade do produto. Por fim, a 

promoção pode ser um atrativo para novos consumidores e assim divulgar a marca.  

 

Para Kotler e Keller (2012), o processo de compra tem início no momento em que os 

consumidores identificam uma necessidade, e posteriormente, buscando mais 

informações sobre o produto e alternativas em relação a marcas. Após essas 

considerações, avaliam as alternativas e tomam uma decisão de compra. Em 
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seguida, avaliam a compra. Nesse momento procuram perceber se o valor recebido 

pela aquisição do produto ou serviço foi menor, igual ou superior à expectativa.  

 

Churchill e Peter (2013) apontam alguns tipos de tomada de decisão: i) rotineira – 

envolvem poucas atividades de pesquisa; ii) limitada – possui um nível moderado de 

pesquisa e compra; iii) extensiva – nível considerado de pesquisa, geralmente 

quando o produto é importante, o preço é alto, é complexo ou pouco conhecido e 

quando há muitas marcas. A Figura 8 demonstra quais as características de cada 

tipo de decisão. 

 

Tipo de 
decisão 

Envolvimento 
do 

consumidor 

Características do conjunto 
considerado 

Fontes de 
informação 
consultadas 

Tempo 
investido 

 
Rotineira 

 
Baixo 

Poucas opções de marcas, 
vendedores e características 

de produtos avaliados 

 
Internas 

O mínimo 
possível 

 
Limitada 

 
Moderado 

Várias marcas, vendedores e 
características de produtos 

avaliados 

Internas e 
algumas externas 

 
Pouco 

 
Extensiva 

 
Alto 

Muitas marcas, vendedores e 
características de produtos 

avaliados 

Algumas internas 
e muitas externas 

 
Muito 

Figura 8 - Tipos de decisão 
 
Fonte: Churchill, A.G.J., & Peter, J.P. (2013). Marketing criando valor para os clientes. (3a ed,). São 
Paulo: Saraiva. 
 

 

Portanto, cabe aos responsáveis pelo delineamento das características de um 

produto ou serviço, considerar o perfil dos seus consumidores e analisar o que pode 

influenciar sua decisão de comprar.  Quanto à prestação de serviços, a próxima 

seção apresenta algumas considerações sobre o setor de serviços para melhor 

embasamento da pesquisa. 

 

2.2 O setor de serviços: fundamentos e aplicação à educação 
 

Independentemente do segmento de atividade em que está inserida, uma 

organização preparada deve sempre avaliar a sua imagem como fator imprescindível 

de seu planejamento estratégico, e saber como suas ações e competências estão 

sendo percebidas pelos seus públicos de interesse.  
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Segundo Mintzberg, Quinn, Lampel e Ghoshal (2001), a estratégia de diferenciação 

por imagem tem como objetivo fazer os clientes enxergarem ou perceberem os 

produtos e serviços de maneira diferente no mercado. A imagem, dentro dessa 

concepção, é a forma dos consumidores perceberam os atributos dos produtos e 

serviços ao compará-los a outras opções existentes.  

 

Um bom posicionamento no ambiente onde está inserida a organização está 

associado a uma melhor qualidade, melhor atendimento, melhor preço, maior valor, 

maior segurança, maior agilidade ou rapidez, maior customização, maior praticidade 

e tecnologia mais avançada (Kotler & Keller, 2012). Os autores consideram que se 

uma empresa trabalhar bem um desses posicionamentos e conseguir entregá-lo aos 

clientes, possivelmente será conhecida e mais lembrada por este ponto forte.  

 

De outro lado, Oliveira (2012) afirma que um serviço é uma experiência perecível, 

intangível, desenvolvida para um consumidor que desempenha o papel de 

coprodutor. 

 

2.2.1 Classificação e características da prestação de serviços 

 

A classificação dos serviços ainda tem gerado polêmicas. Para Lopes e Nóbrega 

(2013), a classificação dos serviços pode ser correlacionada a dimensões como: o 

foco em pessoas ou equipamentos, o grau de contato com o cliente, o grau de 

personalização do serviço, o grau de julgamento pessoal dos funcionários, o foco no 

produto ou no processo e “front office” (linha de frente da empresa2) ou “back office” 

(bastidores da empresa2).  

 

Classicamente os autores cruzam estas dimensões e criam três categorias de 

prestação de serviços, graduadas como a seguir: 

a) Loja de serviços: pode ser gerado tanto na linha de frente do atendimento 

quanto na retaguarda. Foco na pessoa/tarefa, Qualidade Funcional/técnica, 

Exemplos: Orientação de palco/bastidores; restaurante e lavanderia. 

                                                 
2
 Tradução nossa. 
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b) Serviços profissionais: existe um alto grau de contato com o cliente e, 

geralmente, o ciclo da prestação de serviço é longo, foco na pessoa. Exemplos: 

Orientação de palco, qualidade funcional; serviços médicos. 

c)  Serviço de massa: pouco, ou quase nada, personalizados, com alto grau de 

padronização das operações; foco na tarefa. Exemplos: orientação de 

bastidores, qualidade técnica; transportes urbanos. 

 

No entender de Lovelock e Wright (2011), o modo tradicional de agrupar serviços é 

por ramo de atividades. Os autores exemplificam usando citações que podem ser 

feitas pelos profissionais de serviços: “estamos no ramo de transportes”, ou 

hotelaria, finanças, telecomunicações, reparo e manutenção, e educação. 

 

Contudo, a ajuda que esses agrupamentos trazem, ao definir os produtos principais 

oferecidos pela empresa e ao entender tanto as necessidades do cliente como as da 

concorrência, podem desconsiderar a verdadeira essência de cada ramo de 

negócios, uma vez que a prestação de serviços pode diferir muito, dentro de uma 

única categoria. Por exemplo, o serviço de refeições pode variar, desde as 

lanchonetes em shoppings e aeroportos, até restaurantes finos e de alto luxo. 

 

Por sua vez, Churchill e Peter (2013) citam que os serviços podem ser classificados 

de várias maneiras, mas o enfoque principal é com relação à entrega. Os serviços 

podem ser entregues através de equipamentos ou pessoas. No caso de 

equipamentos, têm-se como exemplo os serviços de cinemas e linhas aéreas, ou por 

pessoas como serviços de contabilidade e zeladoria. A qualidade do serviço está na 

forma de sua entrega, pois no caso de equipamentos eles precisam estar em 

perfeitas condições de operação. Já para os serviços baseados em pessoas, o nível 

de qualidade depende da motivação e preparação das pessoas que fornecem os 

serviços. 

 

Uma classificação dos serviços pode ajudar na organização sobre administração de 

serviços e quebrar barreiras da indústria com a troca de conhecimentos. Os 

conceitos de administração de serviços deveriam ser aplicáveis a todas as 

organizações de serviços. 
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Ressalte-se que o contato com o cliente é quem define a classificação dos serviços 

e sua execução deve atender às expectativas dos clientes. Os serviços passam a ter 

alguns desafios devido às suas características, e as empresas inseridas no 

segmento devem superá-los com o objetivo de conseguir relações estáveis e 

duradouras. 

 

Quanto ao serviço educacional, pode-se dizer que ele é de alto contato pessoal, 

todavia com baixa customização. Ele possui ações intangíveis e é direcionado à 

mente dos estudantes, os quais têm um comprometimento com a instituição para 

que ocorra a prestação do serviço. 

 

Conforme Hoffman, Bateson, Ikeda e Campomar (2010), serviço é qualquer 

atividade ou benefício que uma parte possa oferecer à outra, que seja 

essencialmente intangível e que não resulte com propriedade de coisa alguma. 

Ainda conforme os autores, os serviços possuem características como apresentados 

na Figura 9: 

Característica Significado Implicação 

Intangibilidade 
ou 

imaterialidade 

Não permite que seja fácil e 
imediatamente apreciado pelo 
consumidor, pois, não tem uma 
composição física: é sempre necessário 
usufruir de um serviço para lhe atribuir o 
seu valor. 

Subjetividade muito grande na 
avaliação do serviço por parte 
do cliente; dificuldade de 
comunicar ao público em 
geral, a qualidade daquele 
serviço oferecido. 

Inseparabilida
de 

Produção e 
consumo 
/usufruto 

simultâneo 

Os serviços, de modo geral, são 
produzidos e consumidos 
simultaneamente. O prestador do serviço, 
assim como o cliente, são partes 
integrantes e ambos afetam os resultados 
na realização do serviço. 

3 níveis de interação entre 
tomador e prestador:  
1-presença física do cliente 
(Corte de cabelo); 
2-presença do cliente somente 
no início e no final do serviço 
(oficina mecânica); 
3-presença mental do cliente 
(serviços educacionais). 

Variabilidade/ 
heterogeneida

de 

Os serviços são altamente variáveis, pois 
dependem de quem fornece e de quando 
e onde são realizados. 

As empresas são incapazes 
de fornecer um mesmo serviço 
exatamente igual todas as 
vezes que for solicitado. 

Perecibilidade Os serviços não podem ser estocados, 
exigindo, assim, adequação entre oferta e 
demanda. 

A solução mais utilizada e 
conhecida para atrair 
demanda em períodos de 
baixa procura é oferecer 
descontos e/ou serviços 
acessórios (cadeira em avião).  

Figura 9 - Característica dos serviços. 
 
Fonte: Hoffman, K.D., Bateson, J.E.G., Ikeda, A.A., & Campomar, M.C. (2010). Principios de 
Marketing de serviços: conceitos, estratégias e casos. São Paulo: Cengage.  
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Ao longo de muito tempo os 4 P’s do Marketing foram associados a produtos e bens 

intangíveis. Todavia, devido à sua peculiaridade, foram acrescentados outros 3 P’s 

com o intuito de “adaptar” o Marketing Mix aos serviços. Assim, além de Produto, 

Praça, Preço e Promoção, surgiram: Pessoas, Processos e Evidências Física 

(Phisical Evidences). Logo depois, para complementar o composto de Marketing 

para serviços, acrescentou-se um oitavo P, Produtividade e Qualidade, para 

consolidar os 8 P’s do Marketing de Serviços como se conhece atualmente (Serrano, 

2012). 

 

Lovelock e Wright (2011) apresentam uma analogia entre tais elementos para a 

execução dos serviços e uma competição de barco a remo em que os componentes 

produzem a velocidade por meio da força física somada à coesão e harmonia dos 

componentes. Assim, o timoneiro ao orientar os remadores, que aplicam o torque ao 

barco, é quem determina o ritmo, a motivação da equipe e mantém a atenção 

constante.  

A seguir são apresentados os 8 P’s: 

 
 Elementos do produto (Product Elements) – o Core Business. O Serviço em si, 

chamado de núcleo e os demais elementos periféricos de serviços, como os 

serviços complementares e suplementares que o envolvem, de acordo com os 

benefícios desejados pelos clientes. Determina o “todo” que é entregue ao 

cliente e ao grau de desempenho dos serviços concorrentes. Seja apenas 

intangível ou a soma de bens tangíveis mais intangíveis. É o centro da estratégia 

de marketing da companhia.  

 

 Praça/Lugar e tempo (Place and Time) – Ao contrário dos bens tangíveis, os 

serviços têm hora e local para acontecer. As aulas acontecem dia tal a tal horas 

em tal lugar. De nada adiantará o discente tentar assistir em outro dia e outro 

local. 

 

 Promoção e Educação (Promotion and Education) – Os serviços devem ser 

bem explicados a quem vai oferecê-los e a quem vai utilizá-los, pela sua 

característica de ser diferente a cada vez que ocorre. Raros serviços são 

repetidos exatamente iguais aos anteriores (Serrano 2012). É como o fornecedor 
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mostra o seu serviço e as suas principais características. O sucesso do 

programa de marketing está baseado nessa comunicação eficaz, onde o 

mecanismo utilizado é o fornecimento de informações e conselhos necessários. 

Logo, o convencimento e o incentivo do cliente em potencial ao consumo 

específico em um momento é que determinam a promoção do serviço. A 

comunicação pode ser realizada por indivíduos ou pelo uso da mídia. Não são 

somente as grandes organizações que utilizam as estratégias de marketing de 

serviço, as pequenas empresas e profissionais liberais, podem e devem utilizar 

essas ferramentas para não ficar atrás das grandes. Vários segmentos 

profissionais (ex.: Conselhos de Classe) proíbem a propaganda de seus 

associados, pois a entendem como uma influência ruim para a sociedade e 

menos valia para a categoria.  

 

  Preço (Price)- Preço da forma tradicional (Valor da matéria prima, acrescida de 

mão de obra, custos adicionais, impostos e lucro: margem de contribuição) é 

apenas uma parcela pequena daquilo que os clientes pagam ao fornecedor de 

serviço. Muitas vezes o preço inicial é acrescido de mensalidades, ou parcelas 

adicionais que prevalecem enquanto o serviço existir. Os preços têm a função de 

cobrir os custos e gerar lucros, atender à demanda e, ao mesmo tempo, 

contribuir para que o fornecedor não permaneça ocioso, além de considerar o 

esforço físico ou mental e a experiência sensorial negativa que os clientes têm 

ao adquirir ou consumir um serviço. Muitos destes têm um coeficiente muito 

mais alto de custos fixos em relação aos custos variáveis do que o encontrado 

nas empresas de bens e é o tema do mix de marketing que mais é discutido 

(Mesquita & Lara, 2007). 

Quando os clientes (alunos) têm poucos dados para avaliar a qualidade do 

serviço, eles podem fazê-lo por meio do preço, que passa a ter um papel 

particularmente importante para indicar a qualidade. Os serviços podem ser 

oferecidos por preços mais baixos em dias em que a procura é tradicionalmente 

menor, como o que ocorre nos cinemas.  

O preço desempenha dois papéis principais no composto de marketing, pois 

influencia situações, tais como:  
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• Se a compra for concluída, isso determina quanto de um produto ou serviço 

será consumido. O usuário procura um valor positivo ao analisar o preço e 

também em relação à produção dos servidores concorrentes;  

• se na comercialização do produto ou serviço a venda for lucrativa para o 

produtor.  

 

A concorrência possibilita de os clientes elegerem os melhores preços. Quando 

o preço alto está associado à alta qualidade, irá caracterizar o servidor em uma 

pequena fatia do mercado, mas em um segmento altamente lucrativo do 

mercado total. Dessa forma, as condições mercadológicas podem ser 

dependentes da situação econômica da época, isto é, a meta em curto prazo 

pode ser às vezes a de apenas sobreviver até que a situação melhore. De outro 

modo, os objetivos de sobrevivência, geralmente, definem o preço igual ao custo 

total ou mesmo inferior a ele. As organizações que buscam melhorar as suas 

condições não ficam restritas aos objetivos de sobrevivência (Lovelock & Wright, 

2011).  

 

  Pessoas (People) – O Front, a linha de frente de quem irá oferecer o serviço 

tem um impacto positivo ou negativo sobre os consumidores. Pessoas mal 

treinadas, desarrumadas, mal informadas impactarão negativamente nos 

clientes. O contato direto e pessoal entre o fornecedor e o cliente, pela interação, 

gera a percepção da qualidade do serviço. Por isso, empresas de serviço bem 

sucedidas empregam muitos esforços no recrutamento e no treinamento de seus 

colaboradores, pois, observando as pessoas que o fornecem, os clientes 

avaliam a qualidade do serviço. Muitas vezes a percepção que os clientes têm 

da aparência pessoal, atitudes e vestimentas dos funcionários de uma 

organização, cria o julgamento da qualidade dos serviços prestados. Os serviços 

profissionais são inseparáveis de seus prestadores, então, a pessoa realizadora 

dos serviços precisa conhecer o serviço e ter acesso às ferramentas para 

conseguir realizar um bom trabalho. Um motivo muito importante é a 

necessidade de personalização do serviço, que só pode existir com a liberdade 

do executor do trabalho (Lovelock & Wright, 2011). 
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 Processo (Process) - o meio pelo qual a empresa fornece elementos de 

produto. Parte do processo pode ser feito à frente do cliente, (a aula em si) e 

parte pode ser feito em locais onde o cliente não tem acesso (a Secretaria 

Acadêmica). Em alguns casos podem ocorrer ambos. Dessa forma 

denominamos o que acontece às vistas do cliente de Font Office e ao que o 

cliente não vê de back Office. Toda a preparação de uma aula e os seus 

bastidores estariam no Back Office e, a apresentação em si, no Front Office 

(Serrano, 2012). Quando o processo é eficiente, facilita a ação dos funcionários 

da linha de frente (professores e equipe de apoio); e quando é ineficiente, 

dificulta e resulta em baixa produtividade e chances de falhas operacionais. São 

também chamadas de cadeias de ações, que precisam ser dadas em uma 

sequência preestabelecida. O Marketing e o controle de qualidade devem 

ocorrer no momento e no local da execução do serviço (produção e consumo). 

Outra característica é que o cliente não é apenas um recebedor do serviço, mas 

participa dele como um recurso da produção (Lovelock & Wright, 2011). 

 

O processo de serviço pode ser dividido em três fases:  

• Primeira fase: fase da pré-compra ou da adesão, quando o cliente (aluno) 

entra em contato com o servidor (IES) para possível consumo do serviço 

(matricular-se). As necessidades e as expectativas individuais são 

importantíssimas nesta fase, porque influenciam o que o cliente vai considerar. 

Nos serviços simples, a escolha pode ser rápida, mas nos que serão realizados 

pela primeira vez ou de muita importância à escolha do cliente pode ser 

demorada. Ele (aluno) vai avaliar os riscos e os benefícios e comparar as 

opções. Os principais riscos são a funcionalidade, os aspectos financeiros, de 

tempo, físicos, psicológicos, sociais e sensoriais. A estratégia utilizada pelo 

usuário é a busca de informações por intermédio de fontes confiáveis, a respeito 

da reputação da empresa (IES), das garantias. Ele busca uma experimentação 

prévia, faz questionamento a funcionários concorrentes, pesquisa evidências 

físicas e usa os meios de comunicação para comparar as ofertas.  

 

• Segunda fase: fase da utilização ou do consumo e é a fase principal, pois nela 

a necessidade do cliente tem de ser atendida, assim como o seu problema deve 

ser resolvido (receber uma boa aula). Geralmente começa com a solicitação do 
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serviço. O cliente (aluno) irá basear a sua escolha pelo ambiente e suas 

qualidades e também pelos profissionais (professores), observando como 

desempenham o contato durante a execução. 

 

 • Terceira fase: fase da avaliação ou do desligamento, pois o cliente sai do 

processo, mas continua avaliando a sua satisfação ou insatisfação com a 

experiência. Ele ajuíza a qualidade do serviço comparando o que esperava dele 

com o que recebeu (Lovelock & Wright, 2011). 

 

 Evidências Físicas (Phisical Evidences) - É o que tangibiliza o serviço 

tornando-se visível para o consumidor. Pode ser um chaveiro, uma caneta um 

brinde ou o local onde os serviços são fornecidos, assim como o seu ambiente 

(Serrano, 2012). Por exemplo, uma sala de aula bem iluminada e limpa, um 

banheiro bem higienizado são sinais de serviços bem executados na mente do 

consumidor. Outros itens como placas, neons, anúncios, folhetos, cartazes 

também fazem parte deste item. Conforme Lovelock e Wright (2011) são as 

pistas visuais ou outras tangíveis que evidenciam a qualidade do serviço a ser 

ofertado, podendo ser percebidas pela aparência do edifício, letreiros indicativos, 

móveis do estabelecimento e pelo material impresso. Cabe à IES administrar 

bem a evidência física, pois pode causar impacto negativo nas impressões dos 

clientes. 

 

  Produtividade e Qualidade (Productivity and Quality) – Os serviços têm 

processos, portanto a busca da produtividade deve ser feita de forma diferente 

que os bens tangíveis. O aumento do número de alunos de uma determinada 

disciplina pode ou não impactar a produtividade já que cada aula é feita 

isoladamente. Ao ser melhorada a produtividade, pode-se manter os custos sob 

controle, desde que bem avaliada para não comprometer o nível do serviço com 

uma redução drástica. Lembrando que a qualidade, que é a outra metade do 

mesmo composto, deve ser parte sistemática da gestão e produção dos 

serviços. Ela é fundamental para a diferenciação do serviço da IES e facilita a 

fidelização do cliente/aluno (Lovelock & Wright, 2011). 
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2.2.2 Qualidade na prestação de serviços 

 

Para Magalhães e Pinheiro (2007, p.54) a qualidade de um serviço pode ser 

determinada pelo nível de satisfação do cliente, ou seja, como o cliente percebe o 

serviço entregue. Todavia, a percepção do cliente é influenciada pelas suas 

expectativas em relação ao serviço recebido. Os autores citam cinco fatores que 

influenciam a avaliação de um serviço: 

 Serviço esperado – é o que o cliente espera receber em troca do valor pago pelo 
serviço. 

 Serviço adequado – é o que atende às necessidades expressas pelo cliente. 

 Serviço desejado – é o que o cliente deseja receber a mais do que ele expressou 
necessitar. 

 Serviço previsto – é o que o cliente recebe em termos de serviço, ou seja, o 
acordado com o fornecedor. 

 Serviço percebido – é como o cliente percebe o serviço prestado, considerando 
suas expectativas em relação ao que entende ser o serviço adequado e o serviço 
desejado. 

 

Certamente, a satisfação do cliente está em perceber o serviço ora combinado. 

Entretanto, tal situação é quase impossível de ocorrer na prática, pois existem 

limitações de custo e necessidades de adequação à estratégia de negócios, que 

podem variar de uma organização para outra, nos mais diferentes ramos de atuação. 

 

Geralmente, para as IES, não é incomum que a qualidade real seja menos 

importante do que o prestígio ou a reputação de qualidade. Afinal, é a excelência 

percebida que tem o poder de orientar as decisões dos futuros estudantes, o que 

pode ser determinante para a sobrevivência institucional (Sousa, 2006). 

 

Assim como os bens de consumo que são avaliados e classificados de acordo com 

sistemas de qualidade, respeitadas as normas vigentes, é pertinente que os serviços 

sejam igualmente avaliados de acordo com normas específicas, o que permite 

alguma coerência em termos comparativos.  
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Não se pretende avançar com uma exposição complexa relativa a esta questão, mas 

sim apresentar os critérios contemplados num dos modelos mais usuais de medição 

e atribuição de qualidade ao serviço que é o modelo ServQual.  

 

O modelo ServQual tem, como perspectiva, fundamentos ligados à gestão da 

qualidade total – G.Q.T. – procurando ser abrangente e transversal às empresas de 

serviços.  

Viegas (2011, p. 19) defende a respeito da qualidade de serviços que a satisfação e 

a fidelidade do cliente assentam no serviço e na qualidade, dependendo estes de 

algumas características básicas.  

 

As características identificadas nesta perspectiva são:  

 Desempenho do produto ou serviço de acordo com atributos essenciais 

identificados pelo cliente;  

 Atitude dos funcionários: a cordialidade e a empatia, a credibilidade, a 

capacidade de inspirar confiança;  

 Confiabilidade: grau de coerência entre a expectativa e o desempenho;  

 Durabilidade: período de vida útil;  

 Eficiência: traduzida pela rapidez da prestação do serviço solicitado;  

 Estética: elementos físicos do ambiente onde decorre a transação e dos 

documentos de suporte;  

 Valor da marca: o impacto adicional baseado na reputação da marca. 

 

Exemplo do modelo SERVQual  
 

Com o intuito de contextualizar a qualidade em serviços, refere-se à escala 

contemplada pelo modelo ServQual, desenhado por Berry, Parasuraman e Zeithaml 

(1988 como citado em Viegas, 2011), que pode ser considerado como o primeiro 

modelo específico que visava captar critérios para avaliação da qualidade em 

serviços. Os critérios de avaliação praticados levaram em consideração as lacunas 

(gaps) entre as expectativas dos usuários e o que é realmente oferecido. Os autores 

avaliaram esses gaps como grandes obstáculos na tentativa de se atingir um nível 

de excelência na prestação de serviços.  
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No ano de 1988, Parasuraman, Zeithaml e Berry criaram uma escala intitulada 

SERVQUAL, com o intuito de analisar qualitativa e quantitativamente o grau de 

satisfação do cliente em relação à prestação de serviços oferecidos. Inicialmente, o 

SERVQUAL foi aplicado em cinco categorias de serviços: varejo bancário, 

manutenção e reparo de equipamentos domésticos, telefonia de longa distância, 

corretagem de seguro e cartões de crédito. Posteriormente, os autores afirmaram 

que este instrumento ora projetado, pode ser aplicável a uma gama de serviços. 

 

O modelo SERVQUAL fornece um “esqueleto” básico por meio do seu formato de 

expectativas e percepções que inclui sentenças para cada uma das cinco dimensões 

da qualidade de serviço. Por consequência, quando necessário, esse “esqueleto” 

pode ser adaptado e complementado para atender as necessidades/características 

específicas de pesquisas de uma organização em particular (Loures, 2009). O 

modelo aponta cinco dimensões da qualidade do serviço, conforme demonstrado na 

Figura 10 a seguir: 

 

Figura 10 - Modelo conceitual da qualidade de serviços – Modelo da análise do Gap 
da qualidade. 
 
Fonte: Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). A conceptual model of service quality 
and its implications for future research. Journal of Marketing, Chicago, 49 (4), 41-50. 
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Os GAPS (ou lacunas), apresentados no modelo dizem o seguinte: 

O GAP 5 é o resultado da somatória dos demais GAPS (GAP5 = GAP1 + GAP2 + 

GAP3 + GAP4), ou em termos descritivos, para a eliminação da lacuna (GAP5) entre 

o serviço desejado e o serviço percebido pelo consumidor, deve-se eliminar as 

outras 4 lacunas, caso existam. 

 

O GAP 1 é a diferença entre o serviço esperado pelo cliente e o que a Gerência das 

Percepções e Expectativas dos clientes encontrou como o desejo do cliente. Pode 

ser causado pela falha da gerência na correta identificação da expectativa dos 

clientes. De modo amplo, pode ser corrigido ao abrir canais de comunicação desde 

os clientes até o topo, passando pelo pessoal de contato com o público, fazer mais e 

melhores pesquisas de mercado e diminuir os níveis hierárquicos na organização. 

 

O GAP2 é a diferença entre o que a Gerência das Percepções e Expectativas dos 

Clientes encontrou como o desejo do cliente e a especificação da qualidade do 

serviço. Pode ser causada pela limitação de recursos, a falta de ferramentas 

operacionais para trazer a voz do cliente para a especificação do serviço, indiferença 

gerencial e mudanças bruscas nas condições do mercado. A sua correção está no 

comprometimento gerencial objetivando agilizar respostas às condições dinâmicas 

do mercado, disponibilizar recursos e usar ferramentas para trazer a voz do cliente 

para a especificação. 

 

O GAP3 é a diferença entre a especificação da qualidade do serviço e o serviço 

efetivamente entregue ao cliente. Pode ser causado pelo desconhecimento das 

especificações, falta de habilidade para a realização do especificado ou pela falta de 

comprometimento dos empregados. A correção pode estar em tornar conhecidas as 

especificações, assegurando o perfil necessário dos empregados já no 

recrutamento, nos treinamentos, avaliação de desempenho do empregado, trabalho 

em equipe e melhoria do clima organizacional. 

 

O GAP4 é a diferença entre a qualidade especificada do serviço e o que a empresa 

comunica externamente. Pode ser causado pela falta de comunicação, quando o 

cliente não sabe o que esperar ou se divulga mais do que efetivamente se entrega. 

A correção está em melhorar a comunicação entre os diversos setores da empresa, 



53 

 

também entre estes e o público-alvo das comunicações ou maior atenção à 

comunicação, que, efetivamente se entrega. 

 

O GAP5 é a diferença entre o que o cliente espera e o que efetivamente a empresa 

lhe entrega de serviços. Pode ser causado por um ou um conjunto dos gaps de 1 a 

4. A sua correção está em corrigir os gaps que estão com problemas.  

 

Todavia, pode-se dizer que o modelo SERVQUAL está limitado a clientes atuais ou 

antigos, uma vez que para as respostas é necessário que os respondentes tenham 

certo conhecimento e/ou experiência do serviço a ser avaliado (Brito, 2013).  

 

2.2.3 O Acordo Geral de Comércio e Serviços (AGCS) e a Educação 

 

No ano de 1998, a Organização Mundial do Comércio – OMC propôs o 

reconhecimento dos fornecedores privados de educação e que, desse modo, a 

educação fosse tratada como um serviço comercial, sujeito às normas vigentes 

daquela entidade. Esta recomendação foi incluída na Declaração de Doha, em 2001. 

 

Chizzotti (2014, p. 910) informa que o “acordo criou um processo de 

internacionalização multilateral do comércio de ensino superior juridicamente 

regulamentado”. Com a competição internacionalizada a educação como serviço 

tornou-se segundo o acordo, parte da produção, distribuição e consumo do 

conhecimento, constitui uma “commodity” comercializável que atraem capitais e 

mobiliza uma rede de distribuição para atender uma demanda emergente, é que 

afirmam Varghese e Puttmann (2008, como citado em Chizzotti, 2014, p.910). 

 

Com este acordo observa-se uma expansão inédita de empresas privadas nacionais 

e internacionais prestadoras de serviços educacionais, quebrando as fronteiras 

sociais e econômicas entre o privado e público, articulados por meio de parcerias e 

outras prestações de serviços. Dessa forma, com o aumento da concorrência, as 

IES buscaram maior equidade na prestação dos serviços de educação e 

consequentemente, a capacitação de suas equipes.  
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Enfim, se para alguns o aluno não é um “cliente”, a OMC deixa claro esta 

caracterização. E dessa forma, para buscar e manter este cliente, as Instituições de 

Ensino Superior devem apresentar fatores de interesse para eles, o que se 

apresenta na seção seguinte. 

 

2.3 Fatores de atração em instituições de ensino 

 

A escolha da instituição de ensino é um processo no qual o estudante forma uma 

função utilidade para os atributos envolvidos, na qual ele estabelece o seu nível de 

satisfação em relação aos níveis de cada atributo.  

 

Assim, o discente procura escolher aquela instituição provedora de serviços 

educacionais que lhe proporciona maior “valor” quanto ao conjunto de 

especificações que ele aprecia, uma vez que cada atributo/variáveis tem um peso 

diferente de importância na sua escolha. À medida que o tempo passa, o candidato 

melhora seu foco sobre o processo de escolha, e faz uma lista daquelas instituições 

que lhe interessa. Posteriormente, este interesse é convertido em intenção a partir 

de avaliações mais aprofundadas nas variáveis escolhidas e seus valores. 

 

A compreensão do significado “valor” para o aluno mostra as inter-relações entre os 

elementos de acordo com os níveis atributos, consequências e valores pessoais. 

Para favorecer o entendimento do valor para o aluno, Ikeda e Veludo-de-Oliveira 

(2006), em seu estudo Valor em Serviços Educacionais, faz o desmembramento em 

partes, onde buscam por meio da combinação de algumas cadeias meio fins as 

representações-chave, que configuram as expressões de valor relativamente ao 

serviço educacional.  

 

Cada parte foi analisada separadamente, dando origem a cinco vertentes principais, 

a saber: (i) o significado de compartilhar; (ii) a essência do aprender; (iii) o sentido de 

pertencer; (iv) a expressão do status e da autoconfiança; e (v) visões sobre 

contribuições e deveres. A Figura 11 mostra exemplos de cadeias meios fins 

associadas a cada uma dessas representações: 
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Figura 11 - Exemplos de cadeia meio-fim por representação de valor 
 
Fonte: Ikeda, A.A., & Veludo-de-oliveira, T.M. (2006). Valor em serviços educacionais. RAE-
eletrônica, 5 (2), Art. 12, Jul./Dez) 

 

Na sequência as autoras (Ikeda & Veludo-de-Oliveira, 2006), apresentam as 

seguintes sugestões (Figura 12) de como a escola pode oferecer valor, de acordo 

com um conjunto de representações-chave, em seus serviços: 

 

Representações 

 

Como oferecer valor? 

 

O significado de 
compartilhar 

Proporcionar trocas entre o aluno e diferentes públicos, priorizando o 
contato do estudante com os professores da instituição e com os colegas 
de curso e, por outro lado, proporcionando contatos com ex-alunos, alunos 
de cursos de áreas afins, professores e alunos de outras instituições, 
nacionais e internacionais, membros da comunidade acadêmica e 
empresarial, dentro e fora da sala de aula. 

 

A essência do 
aprender 

Garantir as condições de aprendizado ao aluno e o comprometimento do 
professor com a instituição e com o desenvolvimento do educando; prezar 
por um nível de exigência que impulsione o crescimento do aprendiz e por 
procedimentos que o levem a reconhecer o próprio progresso, 
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apresentando justificativas consistentes que expliquem as decisões da 
escola que interferem em seu aprendizado. 

 

O sentido de 
pertencer 

Fomentar a ideia de obtenção do título ou da certificação associada ao 
diferencial de imagem proporcionado pela instituição, devido à seriedade, 
exigência e qualidade comprovadamente reconhecidas. Promover o 
envolvimento do aluno com a escola, possibilitando sua participação em 
atividades extracurriculares e a permanência física do estudante no 
estabelecimento de ensino, com o intuito de demonstrar que a escola se 
importa com ele e abre espaço para acolhê-lo durante e após o curso. 

A expressão do status 
e da autoconfiança 

Evidenciar os motivos que justificam a boa reputação da instituição de 
ensino, embasando os argumentos com comprovações sobre a aceitação e 
o reconhecimento da comunidade acadêmica e empresarial.  

 

Visões sobre 
contribuições e 

deveres 

Reconhecer perante o educando o seu esforço em cumprir e administrar os 
compromissos para realização do curso, incentivando-o a prosseguir com a 
dedicação para atingir seus objetivos de aprendizado. Possibilitar o vínculo 
do aluno com a instituição após o curso, orientando-o a respeito de 
possíveis formas de auxílio e contribuições com a escola. 

Figura 12 – A oferta de serviços educacionais de valor para o aluno  
 
Fonte: Ikeda, A.A., & Veludo-de-oliveira, T.M. (2006). Valor em serviços educacionais. RAE-
eletrônica, 5 (2), Art. 12, Jul./Dez  

 
Quanto aos fatores de escolha da IES, Kotler e Fox (1994) citam como atributos 

mais observados pelos estudantes: a reputação acadêmica, localização do campus, 

custo, convívio social, aparência física do campus, moradia e condições de vida e 

colocação no mercado de trabalho.  

 

Já Martins (2006, p. 125), por sua vez, identificou empiricamente que os atributos 

relevantes para os estudantes, em ordem decrescente de importância, são: 1) 

qualidade de ensino; 2) reputação da instituição no mundo do trabalho; 3) 

competitividade do egresso no mundo do trabalho; 4) flexibilidade de horários; 5) 

infraestrutura; 6) localização e comodidade; e 7) endosso social. Os atributos 

reputação, comodidade e qualidade de ensino também aparecerem na pesquisa de 

Scardua (2008). Por outro lado, o custo para estudar em determinada instituição de 

ensino aparece, com destaque, referenciados nos trabalhos de Melo, Ferro e Freitas 

(2012). 

 

Outro atributo de uma IES levado em conta pelos candidatos, quando analisam o 

processo de avaliação das opções no decurso de decisão de compra, segundo 

Martins (2006) e Scardua (2008), é a reputação acadêmica. Para os autores este 

atributo está relacionado ao fato da instituição ser tradicional, possuir credibilidade e 
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diploma reconhecido, ter uma marca forte e sólida no mercado e ser admirada por 

ele. Assim, envolve a percepção de imagem que possui perante o mercado.  

 

“Uma instituição que procura mudar sua imagem deve ter muita paciência. As 

imagens tendem há permanecer muito tempo após a realidade de a instituição ter 

sido modificada” (Kotler & Fox, 1994; p. 65). 

 

A este respeito, Sousa (2006) faz a seguinte consideração:  

 
A imagem que uma instituição possui é baseada em seus registros passados. 
Dessa forma, uma imagem não pode ser alterada rapidamente através de 
modificações na forma com que ela se relaciona com seu público, essa 
imagem é construída ao longo do tempo através de suas ações. Assim, uma 
imagem favoravelmente forte surge quando a faculdade apresenta bom 
desempenho, gerando satisfação real, possibilitando que outros conheçam 
seu sucesso (Sousa, 2006, p. 62).  
 

Cassiano (2012), em seu artigo “Visão de Mercado” publicado pela Associação 

Brasileira de Recursos Humanos, Regional Blumenau/SC, citando os resultados de 

uma pesquisa realizada pela Franceschini Consultoria, informa que “o nome de uma 

faculdade renomada, influente e tradicional no mercado é um critério importante para 

44% dos contratantes”, assim, ter sido formado em uma boa instituição pode se 

tornar um consistente critério de desempate no momento da contratação, porém não 

é o critério mais importante. 

 

No mundo do trabalho, neste caso, o perfil dos candidatos, esse sim, é considerado 

o quesito determinante para 89% dos contratantes.  As empresas costumam dar 

oportunidades de trabalho para os bons profissionais, ainda que não tenham sido 

formados em uma faculdade sem uma marca forte - assim, ainda que o nome não 

pese a favor ele, não prejudica. 

 

Isso pode se caracterizar como uma vantagem, já que o mercado costuma perceber 

as novas Faculdades como uma “massa pasteurizada de opções, muitas vezes sem 

conseguir lembrar-se dos cursos que oferecem ou apontar diferenças entre elas” 

(Cassiano, 2012). 

 



58 

 

Para algumas IES, pode ser que a qualidade real seja menos importante do que o 

prestígio ou a reputação de qualidade. No fim, é a excelência percebida que tem o 

poder de orientar as decisões dos futuros estudantes, o que pode ser determinante 

para a sobrevivência organizacional (Sousa, 2006; Melo, Ferro & Freitas, 2012). 

 

Pelo fator “tangível” a infraestrutura, conforme salientam Lovelock e Wright (2011), é 

considerada como um fator importante de escolha por facilitar a percepção de 

qualidade, já que se pode tocar. Outras características como as instalações, suas 

formas, os tipos de equipamentos e de mobiliário e o estilo apresentado, podem 

transmitir tanto sobriedade, tradição, credibilidade, sofisticação e atualização quanto 

à ideia de algo antiquado, ultrapassado e desatualizado (Scardua, 2008).  

 

Outro ponto importante, que envolve um compromisso de recursos de longo prazo e 

pode diminuir a flexibilidade da instituição está na escolha do local apropriado do 

campus. Conforme (Sousa, 2006, p. 54), neste processo, deve-se considerar a 

distância em relação ao público-alvo, pois “estar localizado próximo a áreas 

habitacionais ou de polos comerciais pode se apresentar como um diferencial 

competitivo”.  

 

Por sua vez, outro ponto de peso no processo de escolha, pode estar na influência 

de familiares e amigos, que já passaram pelo mesmo processo ou que já possuam 

experiência em algum curso superior em uma dada instituição de ensino superior 

(Mainardes, 2007). “Por se tratar de serviço puro, de difícil avaliação antes da 

compra, a referência de alguém próximo, no qual o candidato confie, possui um peso 

elevado” (Scardua, 2008, p. 62). 

 

2.3.1 Estrutura de Apoio Acadêmico 

 

Conforme Kotler e Fox (1994), várias Faculdades incluem em sua linha de oferta de 

produtos educacionais itens como biblioteca, laboratório de informática, salas de 

conferências ou congressos. Com essa oferta, é possibilitado aos alunos maior 

facilidade de acesso à informação, através de livros, artigos e outros materiais 

impressos; é possibilitado um fácil acesso a biblioteca, que deve ser continuamente 

expandida para manter seu acervo atualizado, além de prestar na hora das 



59 

 

pesquisas, auxilio aos seus usuários, do contrário tende a perder sua objetividade. 

Outra opção é o acesso a laboratórios, que podem ser de informática ou ainda 

específicos para determinadas áreas de atuação profissional. 

 

O próprio MEC exige que as Faculdades obrigatoriamente, mantenham biblioteca e 

laboratórios de informática para acesso dos alunos, e que busque promover o 

incremento de programas de inclusão digital e social dirigidos à população carente, 

no caso específico do ensino superior, a exemplo de programas como o Credito 

Estudantil e o PROUNI. 

 

Nas instituições de ensino superior, ainda é possível que se encontrem alunos, que 

mesmo estando cursando uma faculdade, não saiba manusear ou que não tenha 

tido acesso a um computador, o que certamente dificulta sua capacitação 

profissional. Dessa maneira, a possibilidade de ter acesso a laboratórios de 

informática é um diferencial em muitas Faculdades. O mercado propicia maior 

aprendizado em algumas áreas, uma vez que oferece “sistemas específicos” para 

determinada áreas de atuação profissional, onde é possível ao aluno, fazer 

treinamentos. 

 

O diferencial de certa forma é possibilitar aos alunos um melhor ambiente 

acadêmico. Para tanto, as IES devem estar atentas a disponibilizar áreas de 

socialização entre os alunos, além de ambientes que possam tornar a permanência 

do professor mais agradável, como banheiros apropriados, salas de estudos, 

lanchonetes, entre outros. 

 

2.3.2 Interação com a Comunidade 

 

A interação com a comunidade pode ser percebida sob dois pontos de vista: o 

primeiro está no comportamento da instituição junto à comunidade na qual está 

inserida; este ponto tem sido demonstrado como preocupação pelo MEC quando da 

visita in loco, durante os processos de habilitação de novos cursos e reconhecimento 

de cursos em funcionamento.  
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O outro ponto diz da interação junto ao mercado; como estão sendo formados na 

instituição os profissionais que irão atuar nele, assim que concluírem seu curso. É 

importante que a instituição esteja constantemente em busca das mudanças que o 

mercado necessita para se manter na vanguarda, proporcionando aos seus 

estudantes subsídios para que se tornem bons profissionais. 

 

Além de preparar bem esse futuro profissional, a instituição deve estar apta a 

demonstrar esse preparo junto à comunidade, mesmo porque, conforme a pesquisa 

realizada por Cassiano (2012), o “mercado brasileiro tem medo de arriscar na hora 

de fazer contratações. Boas doses de conservadorismo ainda marcam o perfil dos 

gestores quando buscam referências que garantam a segurança da escolha”.  

 

Portanto, é necessário encontrar maneiras de demonstrar ao empresário da região 

que a escolha de um profissional formado na instituição é uma maneira de diminuir 

os riscos que ele corre, pois este profissional recém-formado está apto para assumir 

suas atividades. 

 

A aceitação do mercado possibilita fazer parcerias para a contratação de estagiários 

e para que se possa aumentar a interação da instituição.  Consequentemente, o 

desempenho do profissional em formação, pode ser uma maneira de possibilitar uma 

maior penetração de outros futuros estagiários contratados provenientes da 

faculdade. 

 

2.3.3 Corpo Docente 

 

Como já visto, sendo a educação um serviço, a participação dos agentes 

realizadores é crucial no momento da atividade-fim, é o momento em que mais exige 

a participação do cliente na realização das atividades em sala de aula. Exatamente 

por isso, não é somente o cliente (aluno) que deve ser alvo das preocupações das 

instituições, há outro agente envolvido nesse momento, que participa assiduamente 

do processo de ensino aprendizagem, os professores. Afinal, são eles que irão 

passar horas, dias, meses e até anos em constante contato com os alunos. 
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Sampaio (2008) chama a atenção para a importância do investimento nos 

professores, além da necessidade de conscientizá-los de sua importância para a 

instituição, defendendo a ideia de que uma parcela dos investimentos geralmente 

direcionados para a área de marketing da instituição seja revertidos para os 

investimentos na formação continuada dos professores. 

 

A qualificação do corpo docente é outro pré-requisito imposto pelo MEC para 

habilitar uma IES a desenvolver um programa de ensino. Porém, ainda que esta 

cobrança viabilize um bom entendimento para o órgão regulador, o mesmo não se 

aplica aos alunos, afinal o fato de o professor portar um título, não significa dizer 

obrigatoriamente que ele obterá bons resultados junto aos alunos. 

 

Todavia, o não atendimento a essas exigências poderá gerar dificuldade para as 

instituições, pois elas devem estar preparadas para atender a todos os seus clientes, 

e dessa forma, encontrar um professor que possua a qualificação necessária e ainda 

seja capaz de desenvolver um bom trabalho com seus alunos. Isso passa a ser uma 

dificuldade a mais na construção de um bom quadro de docentes. 

 

Sampaio (2008) argumenta que para formar um corpo docente adequado, é 

necessário que a organização desenvolva uma maneira de envolver 

emocionalmente o professor no processo de ensino-aprendizagem. Segundo o 

autor,  

 

[...] estamos vivendo em um mundo de constantes mudanças. Antigos 
paradigmas estão dando lugar a novos pensamentos e novas ações. Este 
século demanda profissionais mais atualizados, conectados com 
acontecimentos diários, mais humanizados e dotados de conhecimentos 
tecnológicos (Sampaio, 2008, p. 171). 
 

Para a formação e desenvolvimento na atual era do conhecimento, são necessários 

profissionais capazes de desempenhar adequadamente seu papel, o mundo 

depende nesse processo de formação adequada para estes profissionais, daquele 

professor que desempenha um papel central, onde sua contribuição deve ser ativa, 

através de uma atuação competente, e onde possa estar realmente envolvido e 

atuante. 
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No ensino superior, especificamente, outra questão que deve ser avaliada pelos 

responsáveis na formação do quadro docente, é a experiência profissional do 

professor; o fato de participar da formação profissional do indivíduo indica que deva 

existir uma experiência prévia de sua parte, possibilitando um reconhecimento do 

profissional (Sampaio, 2008). Esse fator, no entanto é secundário do ponto de vista 

da avaliação institucional desenvolvida pelo MEC que prioriza os títulos acadêmicos 

do professor. 

 

Os alunos esperam que a instituição viabilize mais encontros com seus professores 

em períodos além dos momentos de aula. Esta pode ser uma maneira de facilitar a 

aprendizagem e possibilitar aos alunos, períodos diferenciados de questionamentos 

apropriados para sanar dúvidas existentes (Sousa, 2006). 

 

2.3.4 Qualidade de Ensino 

 

A qualidade de ensino aponta o nível de desempenho alcançado por um serviço. 

Particularmente, a qualidade de um serviço é importante porque pode variar muito, 

dependendo do prestador, incluindo sua experiência, motivação e disposição e de 

como e quanto controle a instituição pode manter sobre eles (Kotler & Fox, 1994). 

 

Do ponto de vista do cliente, Kotler e Keller (2012) defendem que, “qualidade é a 

totalidade dos atributos e características de um produto ou serviço que afetam sua 

capacidade de satisfazer necessidades declaradas ou implícitas”.  

 

A qualidade de um serviço pode ser percebida de diversas maneiras e de pontos de 

vista diferentes. Segundo Cassiano (2012), o mercado espera que, 

independentemente da área de formação, a exigência é que a IES prepare seus 

estudantes para o mercado, de maneira a dar prioridade a uma formação 

empreendedora, somada à necessidade de o indivíduo obter enriquecimento 

cultural. 

 

Para Sousa (2006), uma organização que consegue atender as expectativas dos 

clientes com êxito, e ainda satisfaz a maioria das suas necessidades durante a maior 
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parte de suas interações, pode ser denominada como uma empresa de qualidade, 

entretanto é importante distinguir entre qualidade de conformidade e qualidade de 

desempenho. 

 

A qualidade total é um dos segredos para criar valor e satisfazer o cliente. Com isso 

os profissionais de marketing passam a ter duas responsabilidades em uma 

Instituição de Ensino Superior voltada para a qualidade. Inicialmente, devem 

participar na elaboração das estratégias e políticas utilizadas, que auxiliam a 

organização a vencer através da excelência na qualidade total. Em seguida, eles 

devem entregar essa qualidade, tanto de marketing como de produção.  

 

Para Kotler e Keller (2012) há uma estreita ligação entre qualidade de produtos e 

serviços, satisfação de clientes e lucratividade da empresa. À medida que existe um 

maior nível de qualidade do produto ou serviço, há uma maior satisfação e uma 

maior lucratividade, assim justificando políticas de preços mais altos. 

 

Na prestação de serviços de qualidade, estudos demonstram que empresas de 

serviços que são gerenciadas com excelência têm algumas práticas comuns, como a 

concepção de estratégia, o comprometimento da alta gerência com a qualidade, uso 

de tecnologias de autoatendimento, padrões rigorosos, sistemas de monitoramento 

do desempenho dos serviços, atendimento às reclamações dos clientes e ênfase na 

satisfação tanto dos funcionários, como dos clientes. 

 

2.3.5 Comunicação junto ao mercado 

 

Geralmente, nos períodos que antecedem os processos seletivos das instituições, 

existe uma inundação de anúncios e cartazes por parte das IES, com o propósito de 

informar a todos a respeito das datas importantes para que os candidatos ingressem 

na organização; no entanto, apesar desse estímulo, pode haver informação em 

demasia para ser inserido nos anúncios, o que pode prejudicar o resultado desse 

esforço mercadológico (Sousa, 2006). 

 

Levy (2003) defende que o uso intensivo da propaganda de massa pode estar entre 

as justificativas que levam as empresas ao desaparecimento prematuro. Há casos 
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de implicações devastadoras, podendo apresentar um quadro em que a imagem da 

organização é distorcida, gerando um maior grau de insatisfação por parte do 

consumidor e, posteriormente, pelo mercado de forma geral. 

 

Segundo Cassiano (2012), para o mercado, as Faculdades falham no processo de 

comunicação de seus cursos junto a seus clientes, o que dificulta uma recordação 

satisfatória dos seus anúncios. Pior ainda, no caso daquelas instituições que não 

são consideradas como instituições especialistas, onde a faculdade é conhecida 

pela sua notoriedade em que atua em sua área de ensino. 

 

Sem dúvidas, é necessário que as IES estabeleçam um direcionamento em seus 

esforços de marketing, não apenas comunicar os períodos de seus processos de 

seleção, mas devem estar preocupadas em estabelecer uma imagem positiva de 

seus cursos através de comunicações realizadas ao longo de todo o período letivo.  

 

E assim, quando iniciassem a divulgação de seu processo seletivo, os candidatos já 

teriam condição de reconhecer a instituição, proporcionando o desejo de estudar 

naquela determinada faculdade, ao contrário de impor uma campanha de 

informação, com a missão de seduzir os candidatos que talvez nem mesmo tenham 

conhecimento prévio da existência de determinado curso na instituição ou mesmo da 

sua existência. 

 

2.3.6 Atendimento aos Clientes 

 

Como visto anteriormente, para ofertar um serviço de qualidade deve haver 

interação entre as partes envolvidas em sua realização, dessa forma o atendimento 

passa a ter um papel importante. Nas IES, os candidatos são expostos ao 

atendimento muito antes de entrarem em sala de aula. O primeiro contato com a 

instituição é realizado através de um atendente, que tanto pode ser na forma 

presencial, como por telefone ou ainda pela Internet. 

 

É imprescindível o treinamento daquelas pessoas que irão ser responsáveis pelo 

primeiro contato com o candidato. O treinamento prévio deve ser realizado de forma 
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a propiciar ao futuro estudante um ambiente favorável à resolução de seus 

problemas e elucidação de suas dúvidas. 

 

Estes responsáveis devem possuir informações precisas e similares, sem perder a 

humanização do contato. De preferência esses atendentes devem ser apresentados 

de maneira uniforme, possibilitando a percepção de uma apresentação profissional, 

devendo ainda, estar preparados para fazer com que o candidato se sinta à vontade 

e bem esclarecido.  

 

Na instituição de ensino superior em todos os seus ambientes, seja recepção, 

secretaria, biblioteca, laboratórios, entre outros, o contato com o cliente deve ser 

realizado de maneira a solucionar o problema de forma rápida e eficaz, 

principalmente porque em instituições que desenvolvem sua atividade no período 

noturno, o tempo de que os estudantes dispõem para resolver suas dificuldades é 

escasso, e assim, falhas de atendimento e/ou informações falhas, podem gerar 

situações desfavoráveis para a organização de maneira geral.  

 

2.3.7 Formação do Preço 

 

Os preços têm a função de cobrir os custos e gerar lucros, atender à demanda e, ao 

mesmo tempo, contribuir para que a IES não permaneça ociosa, além, claro, de 

considerar o esforço físico ou mental e a experiência sensorial negativa que os 

clientes têm ao adquirir ou consumir um serviço. Muitos destes têm um coeficiente 

muito mais alto de custos fixos em relação aos custos variáveis do que o encontrado 

nas empresas de bens (Mesquita & Lara, 2007). 

 

Sousa (2006) destaca que é comum se atribuir ao preço apenas o custo monetário 

de uma transação, contudo outros elementos devem ser somados a esse custo, 

como custos de transporte, alimentação, tempo de deslocamento, entre outros. 

 

Especificamente no caso das IES privadas, e de acordo com a legislação vigente no 

Brasil, seus administradores devem formular o valor da anuidade apenas em um 

momento, o que significa que depois de contratado, não mais poderá sofrer 
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modificações até que se torne necessária formulação de um novo contrato, e mesmo 

assim, apenas se essa modificação for realizada em outro ano fiscal.  

 

Consequentemente, as instituições não podem alterar os valores das mensalidades 

em contratos que iniciam em julho, no caso de Faculdades que possuam programas 

com duração semestral. Pode acontecer de os administradores responsáveis pelo 

estabelecimento de preços negligenciarem seu significado e suas mudanças em 

relação aos consumidores, desconsiderando os demais custos a que os estudantes 

devem arcar para se manterem na instituição. 

 

Nas palavras de Adam Smith, citado por Kotler & Fox (1994, p. 280), “o preço real de 

algo, o que realmente custa para a pessoa que deseja adquiri-lo, é o esforço e a 

dificuldade empregados em tal tarefa”. 

 

Monroe (1973 como citado por Souza, 2006 e Gosling & Lago, 2006) a partir de seu 

trabalho intitulado “Compradores: percepção subjetiva de preços” aponta que a 

elaboração do preço ganha importância na estratégia de marketing de uma 

instituição, pois em sua pesquisa se constatou que os consumidores usam o preço 

como indicador da qualidade oferecida por produto ou serviço. Nos casos onde a 

diferença de preço seja insignificante quando comparado entre marcas, o preço não 

é considerado por eles um determinante na escolha. Entretanto, quando há 

comparação entre diversas organizações diferentes, os consumidores tendem a 

escolher a de preço mais elevado. 

 

Essa afirmação é endossada por Kotler e Fox (1994) ao alegarem que, na prática, foi 

possível observar que existe uma desconfiança por parte do consumidor de se 

relacionarem com escolas que cobram muito menos que as outras. Deduz-se 

claramente que, na concepção do consumidor, algo de muito errado deve estar 

sendo praticado por essas escolas, dando preferência a organizações que tenham 

preços mais elevados, visto que, em tese, devem oferecer uma educação de melhor 

qualidade (Sousa, 2006). 

 

Dessa feita, ao perceberem esse tipo de preferência do consumidor, muitas 

instituições iniciaram um movimento gradativo de elevação de seus preços na 
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expectativa de aumentar o seu prestígio institucional e dessa maneira atrair 

melhores alunos e, ao mesmo tempo, cobrir maior parte de seus custos de 

manutenção. 

 

O preço é apenas um dos compostos de marketing que influenciam as escolhas do 

consumidor. Diversos outros fatores também serão considerados por alunos em 

potencial, contudo, muitos deles estarão dispostos a pagar um preço superior por 

uma educação de alta qualidade.  

 

Se a faculdade estiver convenientemente localizada e for atraente, poderá superar 

algumas diferenças de preços, além de uma instituição que seja bem conhecida e 

considerada poderá atrair mais atenção e um maior número de candidatos do que 

outra que seja desconhecida. Eis o segredo do negócio: saber balancear todos os 

elementos de interesse dos candidatos, não apenas visando ao preço, é uma 

maneira de favorecer a projeção e o crescimento institucional através da captação 

de um maior número de candidatos. 

 

2.3.8 Reputação da Instituição 

 

No dicionário, a palavra Reputação quer dizer um conceito; opinião pública 

favorável ou desfavorável; fama, renome. No contexto de competitividade, diz da 

capacidade que as empresas têm para sobreviver no mercado. Neste tempo em que 

é intenso o diálogo entre os consumidores e a circulação de informações na rede, é 

fundamental que cada organização se preocupe e invista na construção e 

manutenção de uma boa comunicação.  

 

A Reputação organizacional é a representação coletiva das ações passadas das 

empresas e resultados que descrevem suas habilidades em entregar valor aos 

múltiplos stakeholders. Ela representa um ativo intangível para a empresa que pode 

ser representada, como visto anteriormente (item 2.1.3 – Criação da Imagem 

Organizacional), pelo somatório de diversos fatores, dentre eles, a identidade e 

imagem institucional. 
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Dolphin (2004, como citado em Resende, 2016) aponta que a reputação se forma a 

partir de experiências diretas e indiretas. Para o autor, a reputação institucional pode 

ser o reflexo de uma organização ao longo do tempo, vista a partir dos olhos dos 

stakeholders; expressada por meio de seus pensamentos e palavras, enraizadas na 

confiança e confirmadas eticamente com o passar do tempo. Seu desenvolvimento 

pode ser observado na medida em que os stakeholders avaliam seus encontros com 

as organizações, em comparação com as suas expectativas. Ainda conforme o 

autor, a reputação pode também representar a percepção dos stakeholders sobre a 

qualidade do gerenciamento da empresa. 

 

No caso de uma IES, pode acontecer de sua qualidade real ser menos importante 

que seu prestígio, ou sua reputação de qualidade, pois é sua excelência percebida 

que tem poder de orientar as decisões dos futuros alunos, o que pode ser 

determinante para sua sobrevivência. 

 

São seus registros passados que embasa a imagem que uma instituição possui. A 

imagem de uma IES não pode ser alterada rapidamente através de modificações na 

forma com que ela se relaciona com seu público, essa imagem é construída ao 

longo do tempo através de suas ações. Assim, uma imagem forte surge quando a 

faculdade apresenta bom desempenho, gerando satisfação real, possibilitando que 

outros conheçam seu sucesso. 

 

Kotler e Fox (1994, p. 65) apontam que “Uma instituição que procura mudar sua 

imagem deve ter muita paciência. As imagens tendem há permanecer muito tempo 

após a realidade de a instituição ter sido modificada”. Uma imagem não surge de um 

momento para outro, ela vai sendo construída ao longo do tempo. 

 

Novamente retorna-se a afirmativa de Cassiano (2012), quando demonstra que “o 

nome de uma faculdade renomada, influente e tradicional no mercado é um critério 

importante para 44% dos contratantes”, onde ter sido formado em uma boa escola 

pode se tornar um consistente critério de desempate no momento da contratação, 

porém não é o critério mais importante. A reputação está inserida num conjunto de 

características positivas que a faculdade apresenta aos seus usuários. 
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Portanto, a percepção de outros indivíduos próximos ao aluno pode ser um 

influenciador no caso de o aluno não ter tido a oportunidade de conhecer mais 

profundamente a IES, logo, é importante a construção de uma imagem forte, não 

apenas para o aluno, mas também para todas as pessoas que tenham força ou 

oportunidade de influenciá-lo, como amigos, familiares ou parceiros profissionais. 

 

2.3.9 Cursos Ofertados na Instituição 

 

A decisão que a IES deve tomar sobre quais cursos, programas e serviços oferecer 

é fundamental para seu sucesso e a captação de alunos. 

 

Apesar de educadores e especialistas não considerar que os programas 

educacionais oferecidos pelas IES sejam nomeados como produtos, esta 

nomenclatura no marketing é utilizada de forma mais ampla, pois pode ser definido 

como algo que pode ser oferecido no mercado para atenção, aquisição, uso ou 

consumo e que pode satisfazer a um desejo ou necessidade. Inclui ainda, objetos 

físicos, cursos, serviços, pessoas, locais, organizações e ideias. 

 

Kotler e Fox (1994) expõem que a maioria das instituições educacionais oferece 

produtos múltiplos, e que é necessário levar em conta que um produto deve ser 

percebido sob três níveis diferentes: produto núcleo, produto tangível e produto 

aumentado. Para os autores há uma nova concorrência que não se dá apenas no 

que as instituições educacionais oferecem dentro de suas salas de aula, mas entre o 

que elas têm condição de acrescer em suas ofertas padronizadas sob a forma de 

embalagem, serviços, propaganda, financiamentos, entre outras coisas valorizadas 

pelas pessoas, elementos que fazem parte do produto ampliado. 

 

A diferenciação competitiva em favor da IES considera também a diversificação dos 

programas de ensino, pois, além de fortalecer a posição da organização junto ao 

mercado, cria maiores possibilidades de absorver os mais distintos estudantes, 

podendo ser percebido também como uma maneira de fortalecer sua imagem, onde, 

ao apresentar um maior número de programas, poderá emitir um sinal de que aquela 

instituição tem um maior comprometimento com suas atividades-fim.  
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Portanto, a oferta diversificada de programas, segundo o ambiente onde atua, 

mediante cursos de áreas específicas, como de áreas jurídicas e de saúde que 

costumam ser mais valorizado pelos alunos, pois possibilitam a inserção em 

carreiras de alta visibilidade e ganho financeiro, pode proporcionar um maior 

compromisso institucional junto ao órgão regulador, o MEC. 
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2.4 Marketing educacional 

 

2.4.1 O Marketing aplicado às Instituições de Ensino 

 

De uma maneira geral, há ainda instituições que possuem atitudes variadas em 

relação ao uso de ideias modernas de marketing. Algumas Universidades e 

Faculdades estão aplicando ativamente as ideias de marketing, enquanto outras 

estão se conscientizando sobre o que é o marketing e o que ele tem a oferecer.  

 

As instituições se tornaram realmente conscientes quando seus mercados passaram 

a sofrer mudança. Funcionários de uma instituição orientada para marketing 

trabalham em equipe para atender as necessidades de seus mercados-alvo 

específicos (Kotler & Fox, 1994, p.25). 

 

De outro olhar, uma instituição sem orientação para satisfação das necessidades 

dos Stakeholders se encontraria sem saída e entraria em um processo de 

esquecimento. Com a crescente concorrência, as IES tomaram posse da condição 

de verdadeiras empresas, com missão, objetivos e claro, clientes. Para se 

destacarem elas estão investindo em ferramentas que melhor atendam às 

expectativas e satisfação dos alunos, e por isso, começaram a investir em um setor 

de Marketing e Comunicação, com profissionais que realmente entendem do 

assunto.  

 

O Marketing Educacional é necessariamente uma aplicação estratégica que se 

concentra na satisfação do seu mercado-alvo. As instituições que buscam se 

orientar por essas estratégias, experimentam de uma considerável melhora em 

eficácia no recrutamento e dessa forma, no crescimento na prestação de seus 

serviços.  

 

Há vários tipos de serviços, alguns mais intangíveis que os outros, por isso, convêm 

maior preocupação na “entrega” dos serviços prestados. O aluno na sala de aula, 

por exemplo, recebe um produto altamente intangível, a transmissão do 

conhecimento do professor, que profere uma aula expositiva, por exemplo, enquanto 
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que os clientes de uma lanchonete recebem serviços de atendimento tangível - o 

consumo de alimentos. 

 

A essência do serviço, independentemente do tipo, é a ação, o desempenho que se 

transfere. Os serviços altamente intangíveis devem ter tratamento diferenciado 

daqueles que adicionam valor a serviços tangíveis. Assim, quanto mais intangível o 

serviço, mais ele se afasta do marketing convencional. 

 

Uma renovação da forma de gestão é considerada um fator competitivo para a 

sobrevivência da empresa frente aos concorrentes. E isto se dá em todos os ramos 

de atividades e setores da economia. As IES buscam elevar seus padrões de 

qualidade e produtividade, muitas vezes para atendimento aos quesitos mínimos 

exigidos pelo MEC, adicionado a isto, as tendências do conhecimento 

contemporâneo. 

 

Já nos anos de 1970, quando estudantes, membros conselheiros, fundos ou outros 

recursos necessários às instituições de ensino passaram a serem escassas e 

difíceis, as instituições de ensino tornaram mais receptíveis às possíveis soluções, 

dentre elas, o marketing (Kotler & Fox, 1994). 

 

A educação é por excelência um serviço que apresenta características bastante 

próprias, necessitando de atitudes diferenciadas de marketing.  Atualmente, o 

Marketing Educacional é um procedimento global das instituições, que em perfeita 

sintonia com a sua clientela, os alunos, proporciona-lhes, por meio de funcionários e 

professores, a prestação do serviço educacional, coerente com as suas 

expectativas. 

 

O marketing educacional vai além de apenas atrair e manter clientes, ele 

proporciona a atração de recursos para suprir as necessidades de custeio, 

permitindo à IES cumprir a declaração de sua missão de ensinar, sobreviver e 

prosperar, devendo ser utilizado tanto pelas instituições privadas quanto pelas 

públicas. 
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Chama a atenção também a posição de Kotler e Keller (2012, p.4), “De fato, as 

pessoas se surpreendem quando ouvem que a parte mais importante do marketing 

não é vender! Vendas são a ponta do iceberg do marketing”. O marketing 

educacional representa a aplicação de conceitos e técnicas de marketing, como 

pesquisa e sistemas de informação, processos estratégicos de segmentação e 

posicionamento e administração do composto de marketing que visam conquistar e 

manter estudantes nos mercados-alvos escolhidos.  

 

Assim, nesse contexto complexo, as IES necessitam incorporar uma maior 

orientação para o mercado, procurando obter vantagens competitivas sobre seus 

concorrentes e construindo uma imagem positiva junto aos seus públicos-alvo. Essa 

é a finalidade do marketing educacional. Vivendo em um mercado altamente 

competitivo, é de fundamental importância, em uma IES, a criação de uma cultura 

interna, que valorize os clientes internos (estudantes) e externos (sociedade). 

 

Relativamente aos benefícios que o marketing pode proporcionar Kotler e Fox 

(1994), citam quatro principais benefícios na área educacional:  

 

Primeiro – proporcionar maior sucesso quanto ao atendimento da missão 

institucional, com a aplicação de ferramentas para comparar o que a IES está 

fazendo, de fato, no que se refere à sua missão e metas declaradas. O marketing 

educacional ajuda a identificar problemas e planejar soluções favoráveis à 

instituição, fornecendo ainda, a base para programas dirigidos a problemas reais 

para atender sua missão.  

 

Segundo – melhorar a satisfação do público-alvo da instituição. As IES precisam 

satisfazer às necessidades dos consumidores, a fim de serem bem-sucedidas. Se 

não desenvolverem programas satisfatórios a seus públicos - estudantes, doadores 

e outros - a repercussão ruim, o chamado boca-a-boca resultante e a perda de 

estudantes irão prejudicá-las. Instituições insensíveis aos desejos e às necessidades 

dos clientes podem encontrar maior apatia e moral mais baixa. Há para as IES, certa 

dificuldade em atrair novos estudantes e contar com o apoio adequado de ex-alunos. 

O marketing, ao insistir na importância de mensurar e satisfazer necessidades de 

clientes pretende gerar um nível melhor de serviços.  
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Terceiro - melhorar a atração de recursos de marketing. Ao buscar satisfazer os 

seus clientes, a IES deve atrair vários recursos, incluindo estudantes, funcionários, 

voluntários, doadores, subvenções, dentre outros. O marketing oferece uma 

abordagem disciplinada para melhorar a atração desses recursos necessários. 

 

Quarto - melhorar a eficiência das atividades de marketing. O marketing educacional 

enfatiza a gestão e coordenação racional do desenvolvimento de programas, preços, 

comunicações e distribuição. Muitas IES tomam estas decisões desconsiderando 

seus inter-relacionamentos, o que pode resultar em mais custo no resultado 

alcançado. Em contrapartida, as atividades de marketing descoordenadas podem 

falhar completamente ou dispersar os muitos grupos que a instituição pretendia 

atrair. 

 

Não são muitas as instituições educacionais que podem se dar ao luxo de 

desperdiçar recursos, então, os gestores precisam alcançar eficiência e eficácia 

máxima nas atividades mercadológicas. Um conhecimento de marketing pode 

auxiliar nesta tarefa.  

 

De maneira complementar, conforme Alves, Raposo e Mainardes (2010), existem 

outros benefícios do marketing educacional:  

 permite detectar e corrigir percepções erradas que as pessoas possam ter acerca 

da instituição;  

  permite conjugar os interesses dos estudantes e dos educadores;  

  favorece à instituição atuar de forma mais efetiva, quando se dirige ao seu 

público-alvo;  

  possibilita o esclarecimento dos potenciais estudantes, o que facilita o processo 

de decisão de escolha;  

  favorece a detecção de necessidades que, de outra forma, não seriam 

perceptíveis;  

  estimula a diversidade das ofertas e uma concorrência salutar entre as 

instituições de ensino; e  
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  A utilização do marketing pode levar à menor utilização de publicidade e técnicas 

de vendas, que por vezes desgastam a imagem da instituição, uma vez que a 

aplicação do conceito de marketing torna estas desnecessárias. 

 

Por sua vez, Cobra e Braga (2004) enumeram que os benefícios que o Marketing 

Educacional proporciona às IES, envolvem os seguintes pontos: 

 Aumenta o nível de profissionalização; 

  A qualidade dos serviços prestados se torna mais aparente; 

  Obriga a instituição a definir sua missão, metas e objetivos; 

  Incita a instituição a trabalhar com planejamento estratégico; 

  Posiciona a instituição no mercado; 

  Seleciona mercados-alvo; 

  Orienta na melhoria dos produtos e serviços oferecidos; 

  Melhora a satisfação dos públicos.    

 

Para os autores, a aplicação das ações de marketing proporciona às instituições de 

ensino, entender a sua real abrangência e estimular uma visão geral e aprofundada 

do seu mercado. 

 

O ponto de partida do marketing está na satisfação dos desejos e necessidades 

humanas. As pessoas necessitam de alimento, ar, água, vestuário, ensino e abrigo 

para sobreviver, e ainda sente forte desejo por recreação, educação e outros 

serviços. Se puder escolher, as pessoas têm fortes preferências por versões 

especificas de bens e serviços. O marketing nas IES tende a agir como fator de 

distinção útil para compreender e identificar necessidades, desejos e demandas de 

seus públicos. 

 

A concorrência é um fator natural e as instituições que se empenham em despertar 

desejo pelos serviços que oferecem, certamente estará mais segura para formar um 

elo entre esse serviço e as necessidades existentes nas pessoas e no mercado, 

apresentando serviços que satisfaz uma ou mais necessidades específicas. 

Especialistas em marketing não criam necessidade, mas podem formar o desejo e já 

uma IES sobrevive graças à troca efetuada com a sociedade.  
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Neste contexto, vale apresentar os principais componentes da “Arena de Marketing”, 

que é o local onde as instituições educadoras realizam as transações com seus 

públicos alvos (partes interessadas): 

 Instituição Educacional – são seus públicos internos, principalmente o conselho 

universitário, a administração, o corpo docente, os funcionários e os voluntários; 

 Ambiente de mercado – inclui estudantes, doadores, fornecedores e 

intermediários de marketing; 

 Ambiente público – consiste nos públicos locais, público geral, públicos de mídia 

e autoridades fiscalizadoras; 

 Ambiente competitivo – são grupos e organizações que concorrem por atenção, 

participação e lealdade dos mercados e públicos da instituição; 

 Macroambiente – é composto pelas forças demográficas, econômicas, 

ecológicas, tecnológicas, políticas e sociais que afetam a instituição e seu 

trabalho. 

 

É importante entender que as instituições, para atrair alunos e outros recursos 

necessários, devem oferecer programas ou outros benefícios que venham ao 

encontro dos desejos e necessidades de seus públicos e ambientes. 

 

Neste aspecto, o marketing no ambiente educacional ainda vem sendo trabalhado 

com cuidado, pelo fato de ser constantemente criticado e ser tratado como sinônimo 

de venda e lucro. Contudo, o Marketing Educacional vai além de prospectar clientes 

e atrair matrículas. Suas ferramentas permitem que as instituições se tornem mais 

transparentes e honestas. Elas se conhecem enquanto instituição, obtém 

informações relevantes sobre seu público e, principalmente, permitem que a 

sociedade encare sua imagem organizacional, mesmo com suas forças e fraquezas 

e, por isso, se posicionem bem melhor no mercado, atingindo os seus objetivos. 

 

 

 



77 

 

2.4.2 Características do Serviço Educação  

 

Educação é um serviço que se dirige ao espírito das pessoas e é um ato intangível. 

Dessa forma, estão presentes também no serviço de educação, todas as dimensões 

de qualidade de serviços.  De acordo com Leal Júlio (2012), o serviço educação não 

pode ser prestado ou executado, mas sim produzido em conjunto com o próprio 

aluno.  

 

O fato de um aluno faltar a uma aula e nunca mais poder ter nenhuma outra idêntica, 

uma vez que esta não pode ser recriada exatamente da mesma forma, traduz a 

perecibilidade no serviço educação. A forma como o professor ensina e o modo 

como o aluno responde a essa pedagogia é variável, pois o processo de ensino 

depende das capacidades interpessoais do professor e das interações sociais dos 

alunos.  

 

No conjunto, estas considerações apresentam o serviço educação como intangível, 

inseparável, perecível e heterogêneo. Para além destas características, importa 

ainda referir que o serviço na educação, é composto não por um único serviço, mas 

por um conjunto de vários serviços que circulam em redor de um serviço central. 

 

Isto posto, e considerando como exemplo uma IES, Leal Júlio (2012) identifica: (i) o 

serviço central - aquele pelo qual o aluno escolhe determinada IES (qual curso ele 

vai fazer), (ii) o serviço periférico - o conjunto de vários serviços que se encontram 

em volta do serviço central: a biblioteca, a secretaria, a reprografia, a 

cantina/lanchonete, dentre outros, e (iii) o serviço global - a totalidade do serviço 

central mais os periféricos acrescentados de outros complementares (acesso fácil às 

instalações, acompanhamento do aluno, condições financeiras de frequência ao 

curso, credibilidade do curso, dentre outros). 

 

O Serviço central numa IES não é único, uma vez que, além destes aspectos, pode 

oferecer vários cursos, constituindo cada curso, outro serviço central. 

Nas instituições de ensino públicas ou privadas, são oferecidos serviços de 

conhecimento e benefícios ao público-alvo, a fim de receber, em contrapartida, 

alunos, dinheiro, etc., e cada parte aspirando um retorno melhor após cada troca. 
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Cada parte tem interesses próprios. Do lado da IES retorno financeiro, novos 

investimentos, reconhecimentos no ambiente onde está inserida, prêmios etc. Do 

estudante, o serviço ótimo prestado pela IES que possibilite atuação segura no 

mundo do trabalho e pesquisas.  

Portanto, enquanto o estudante anseia por elementos que lhe possa assegurar o 

retorno do investimento, às IES cabe apresentar aos seus clientes aqueles fatores 

que lhe atraem para estudar na instituição de ensino.  

 

2.4.3 Marketing integrado e marketing mix  

 

Em busca de privilegiar seus clientes, a instituição necessita estar bem estruturada 

para trabalhar de forma integrada, o que não é tarefa simples na IES, dividida 

historicamente entre a gestão acadêmica ou universitária e a administrativa.  

 

No tocante à gestão universitária, as universidades formam profissionais e são 

dirigidas algumas vezes, por amadores, numa referência de que, na maioria dos 

casos, conforme salienta Nunes (2005), os gestores são professores exercendo 

funções fora da sala de aula. 

 

A função de professor, paralelamente à função de marketing, com a sua capacidade 

de administrar trocas de forma eficaz, profissionalmente, parece ser crucial para que 

uma IES alcance um estágio de orientação para o mercado alvo.  

 

Quando o gestor acadêmico ou o coordenador de curso reúne a congregação de 

professores para desenvolver um projeto pedagógico (projeto de produto), ele 

influencia de forma decisiva as principais variáveis de marketing da instituição de 

ensino (Nunes, 2005), quais sejam: 

a) Desenvolve um novo produto (curso);  

b) Define um piso de custo (soma das despesas decorrentes do projeto, tais como 

nível de titulação de professores, estágios, monitorias, investimentos em instalações, 

etc.), fator-chave para a determinação do preço;  
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c) Condiciona a forma (presencial ou à distância) e o local de distribuição (um 

campus ou unidade que reúna espaço físico, infraestrutura de laboratórios, 

bibliotecas, etc.) onde será ministrado o curso;  

d) Estabelece critérios de segmentação (área de conhecimento, mercado de 

trabalho, tipo de aluno, etc.); e  

e) Determina os elementos fundamentais de um plano de negócios (número de 

alunos por turma, número de turmas por turno, duração do curso, etc.).  

 

O fato é que o coordenador de curso ou o profissional da área pedagógica ou 

acadêmica, ao meter-se nessas variáveis, está agindo diretamente no mix de 

marketing. 

 

Para o setor educacional, o mix de Marketing pode ser transformado como apontado 

a seguir: 

· Produto: matrículas, o corpo docente, materiais didáticos, metodologia, instalações 

etc. 

· Praça: localização da instituição (campus); 

· Preço: valores das matrículas e mensalidades propostas; 

· Promoção: atividades de divulgações, publicidade, campanhas presentes na 

instituição. 

 

Para Sampaio (2008, p. 164), há outro diferencial no composto de Marketing dos 

serviços educacionais, que seria o quinto P – o Professor. Os professores 

representam grande importância na instituição de ensino, porém são pouco 

aproveitados. Como o autor relata, “os dirigentes responsáveis pelos planos futuros 

de suas instituições não permitem ou não levam a conhecimento dos professores as 

suas ações futuras, a sua missão”. 

 

Em algumas instituições os professores são tratados apenas como um instrumento 

de ensino, entretanto, eles podem ser o elo de aproximação com o aluno, tornando-

se a voz da instituição em sala de aula e, em alguns casos, pode ser parte decisiva 

na escolha da instituição onde ele vai estudar. 
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O professor é um personagem importante do Marketing nas instituições de ensino, 

devendo ser constantemente orientado e estimulado. Nesse quesito, não envolve 

apenas as condições favoráveis de trabalho, em torno de ambiente físico e 

remuneração, mas também a sua valorização.  

 

Conforme Kotler (2012), a classificação em quatro grupos amplos, denominados os 

P’s do marketing (o Produto, o Preço, a Promoção e a Praça) podem ser 

apresentados conforme a Figura 13, que representam a abordagem do marketing 

mix para universidades: 

 

 

Figura 13 - O modelo dos 4 P’s aplicado à IES 
 
Fonte: Nunes, (2005); Kotler, P. (2000). Administração de marketing: a edição do novo milênio. (10a 
ed.) São Paulo: Prentice Hall. 

 

Geralmente, nas definições derivadas do projeto pedagógico de um curso superior, a 

gestão de marketing tem atuação mínima. Restando ao departamento de marketing, 

a definição das estratégias de propaganda e promoção, com o objetivo de captar o 

número mínimo de alunos necessários para que o novo curso possa ser viável. 

 

É importante ressaltar que um programa mal concebido não pode ser descontinuado 

antes de formar pelo menos a turma inicial, devendo ser considerado no 
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desenvolvimento de um curso, o fato de que o insucesso de “produto” ou “projeto” 

perdura por no mínimo alguns anos. 

 

Para o marketing o projeto pedagógico de um curso somente deveria ser levado 

adiante após uma pesquisa de mercado, que, por sua vez, seria realizada com o 

apoio de profissionais de marketing (de fora para dentro), e não exclusivamente por 

educadores ou pedagogos (de dentro para fora), (Nunes, 2005). 

 

Tradicionalmente, as atribuições de marketing são: prever e dimensionar o tamanho 

do mercado em curto, médio e longo prazo; apurar se a real segmentação proposta 

pelo novo curso possui aderência com o mercado em que a instituição está atuando; 

avaliar se o público visado possui as necessidades que o curso pretende atender; e, 

verificar se as empresas estão demandando o perfil idealizado para o profissional 

formado (Nunes, 2005).  

 

Todas essas atribuições visam maximizar garantias para que a IES possa identificar 

o mercado, verificar o seu tamanho e confirmar as condições de demanda, que 

justifiquem os investimentos no desenvolvimento do produto acadêmico.  

 

Para uma devida orientação de marketing, Kotler (2012), pronuncia que a 

organização depara-se com três obstáculos, que também podem ser adaptados para 

uma IES:  

a) resistência organizada: no caso de uma IES, os gestores – como diretorias 

acadêmicas e pedagógicas – sentem-se ameaçadas pelo fortalecimento da função 

de marketing dentro da organização;  

b) aprendizagem lenta: no caso de uma IES, é necessário repensar os 

processos de desenvolvimento de produto, tais como a criação de cursos, o 

estabelecimento de mensalidades ou de condições de atendimento ao aluno, que 

somente são aceitos a partir de resultados comprovados pela evolução das 

matrículas ou pela queda dos índices de evasão. Paralelamente, as áreas de 

marketing tendem a se estruturar gradativamente, até atingir todas as dimensões de 

atuação; e  

c) esquecimento rápido: no caso de uma IES, eventuais sucessos podem criar 

padrões que são repetidos para alunos e mercados diferentes, o que contrapõe os 
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princípios básicos do marketing de que é necessário pesquisar o mercado e 

conhecer o cliente potencial, a cada novo curso ou programa acadêmico lançado. O 

mercado muda e o cliente também. 

 

Essa integração em torno do marketing, como também já diziam Kotler e Fox (1994), 

poderá trazer benefícios para a IES, entre eles:  

 

 sucesso no atendimento à missão, pela avaliação sistemática do ambiente 

externo;  

 ampliação da satisfação dos públicos da instituição, pois é uma função 

especialista em conhecer e atender às necessidades dos clientes;  

  atração de recursos, representados por novos alunos, colaboradores, 

professores, advindos de esforços organizados; e  

  eficiência no desenvolvimento de produtos, política de preços, estratégias de 

distribuição e de comunicação, pois está capacitada a inter-relacionar as diversas 

variáveis, apresentando decisões harmônicas, segundo as necessidades dos 

clientes, e não simplesmente nos recursos disponíveis no âmbito interno da IES. 

 

2.4.4 Responsabilidade Social Educacional  

 

Responsabilidade Social Empresarial é um conjunto de práticas da organização que 

integra sua estratégia corporativa e que tem como finalidade, evitar danos e/ou gerar 

benefícios para todas as partes envolvidas na atividade da empresa (clientes, 

empregados, acionistas, comunidade, periferia etc.), com finalidades racionais, que 

devem redundar em benefício tanto da organização como da sociedade (Vallaeys, 

2006).  

 

Pode também ser entendido como o esforço no qual as instituições decidem 

colaborar voluntariamente, com o aperfeiçoamento da sociedade e a preservação do 

meio ambiente. As instituições têm consciência do impacto que sua atividade terá 

sobre todos, e assume o compromisso de contribuir para o desenvolvimento e para a 

melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e suas famílias, da comunidade 

local em que atuam e do conjunto da sociedade.  

 



83 

 

A Responsabilidade Social Educacional parte da inter-relação dos diversos setores 

da IES. É um projeto de promoção social de princípios éticos e de desenvolvimento 

social equitativo e sustentável, com vistas à produção e transmissão de saberes 

responsável e à formação de profissionais cidadãos igualmente responsáveis. 

 

Vallaeys (2006), referente à ideia das orientações estratégicas gerais de 

responsabilidade social acadêmica ou universitária, apresenta quatro linhas de ação 

institucional: 

 

1. Quanto à gestão interna da IES: transformação da instituição em uma pequena 

comunidade exemplar de democracia, equidade (supressão das discriminações e 

correção dos privilégios), transparência (política e econômica), e torná-la um modelo 

de desenvolvimento sustentável (política de proteção do meio ambiente, utilização 

de papel reciclado, tratamento dos dejetos etc.).  

 

Tornar a IES uma comunidade socialmente exemplar é usufruir uma dupla fonte de 

aprendizagem: o estudante aprende na instituição o que realmente interessa à sua 

carreira, mas também aprende bons hábitos e valores cidadãos.  

 

2. Quanto à docência: capacitação dos docentes em relação ao enfoque da 

Responsabilidade Social Educacional e promover, nas respectivas especialidades, a 

Aprendizagem Baseada em Projetos de cunho social, abrindo a sala de aula à 

comunidade social como fonte de ensino prático, aplicado à solução de problemas 

reais.  

 

Trata-se de ser criativo e de imaginar (não apenas mediante práticas profissionais de 

cunho social, mas também nos cursos teóricos de cada carreira) de que forma o 

estudante possa aprender o que tem de aprender, praticando coisas socialmente 

úteis e formando-se como cidadão informado e responsável. Isto favorece a criação 

de oficinas de aprendizagem nas Faculdades, maior articulação entre as disciplinas 

e docência, bem como a pesquisa e a projeção social, voltada a atenção para a 

necessidade de um enfoque multi e interdisciplinar para cuidar dos problemas 

sociais. 
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3. Quanto à pesquisa: promoção da pesquisa para fins de desenvolvimento, sob 

todas as formas possíveis. Por exemplo, uma estratégia possível é a IES firmar 

convênios de confraternização com as periferias ou com as regiões rurais e convidar 

os departamentos responsáveis pelos diversos cursos a desenvolver pesquisas 

interdisciplinares aplicadas a tais localidades. (Vallaeys, 2006), 

 

4. Quanto à projeção social: proceder a uma interface com os departamentos de 

pesquisa e com os docentes das diversas Faculdades, a fim de implementar e 

administrar projetos de desenvolvimento que possam tornar-se fonte de pesquisa 

aplicada e de recursos didáticos para a comunidade acadêmica.  

 

Deixar para trás a marginalização institucional das iniciativas voluntárias de caráter 

humanitário, dada à fragilidade de seu vínculo com a formação profissional e à 

didática universitária. A ideia é conseguir uma integração da projeção social no 

âmago da instituição, graças a uma Direção Acadêmica de Responsabilidade Social 

Educacional que administre as iniciativas estudantis e docentes e seja capaz de 

controlar sua qualidade.  

 

2.4.5 Os Stakeholders nas instituições educacionais  

 

A IES tem ainda, a preocupação, dentro do conceito de Responsabilidade Social 

Empresarial, com outros públicos-alvo que deixam de ser apenas o consumidor, e 

passa a englobar um número muito maior de pessoas e empresas. São os 

chamados stakeholders. 

 

O termo “stakeholders” “parte interessada” ou “interveniente”, refere-se a todos os 

envolvidos em um processo, por exemplo, clientes, colaboradores, investidores, 

fornecedores e comunidade, ou seja, todas as pessoas ou empresas que, de alguma 

maneira, sofrem as influências das ações de uma organização. O princípio de 

stakeholders é de considerar o impacto de atividades de marketing sobre os 

relacionamentos e obrigações com outros stakeholders de uma organização. 

 

Conforme Mainardes, Alves e Raposo (2010), são encontrados na literatura diversos 

estudos com diversos autores diferentes que procuraram identificar os stakeholders 
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de uma IES. Segundo os autores, vários destes estudos identificaram os 

stakeholders, mas nem todos se focaram na teoria, nem sequer utilizaram técnicas 

próprias para a sua identificação. A identificação dos stakeholder foi estabelecida a 

partir da influência conhecida que recebem da instituição. 

 

Ainda que existam diferentes conceitos para stakeholder, não há muitas 

divergências quanto àqueles que podem ser considerados stakeholders de uma 

corporação.  

 

Os Stakeholders primários são aqueles que, sem sua participação, a empresa não 

poderia sobreviver, o que gera um alto grau de interdependência entre a corporação 

e seus stakeholders primários. São normalmente acionistas e investidores, 

funcionários, clientes e fornecedores, juntamente com o que é definido como grupo 

de stakeholders públicos – governo e comunidade – que proveem infraestrutura e 

mercado, leis e regulamentações que devem ser obedecidas, e para quem são 

devidos os impostos e outros tipos de obrigações.  

 

Já os stakeholders secundários são aqueles que influenciam ou afetam, ou são 

influenciados ou afetados pela corporação, mas não possuem relação direta com ela 

e nem são essenciais para a sua sobrevivência. Entre eles os autores citam a mídia, 

que, apesar de não ter relação direta com a sobrevivência da empresa, pode causar 

danos significativos a ela, mas podem exercer influência na percepção que os 

stakeholders primários têm da organização.  

 

A classificação de primários e secundários também é adotada por Freeman, 

Harrison e Wicks (2007) e Azevedo (2006), que consideram como stakeholders 

primários: clientes, fornecedores, acionistas, funcionários e comunidade. Os 

secundários são governo, mídia, grupos de interesse, proteção e defesa do 

consumidor, e concorrentes. Segundo os autores, os stakeholders primários são 

aqueles que devem receber maior atenção da gestão. 

 

No caso das instituições de ensino, num contexto geral, são identificados vários 

stakeholders internos ou externos. Muitas vezes alguns são colocados como 

prioridade, porém, tanto interno quanto externo, tem suas características próprias. 
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Para ilustrar, temos os internos: Alunos, Professores, Funcionários, Colegiados, 

Conselho universitário, Conselho Administrativo da Mantenedora, Pró Reitoria de 

Pesquisa e Extensão, Setor de comunicação, Gestores (Contábil / Financeiro / RH / 

Marketing), Pesquisadores, Extensionistas, etc. Externos: Acionistas, Fornecedores, 

Governo, Comunidade, Mídia, Entidades de Classe (CFC, OAB, CFA), 

Concorrentes, Líderes de organizações privadas, Professores de ensino médio, 

Sindicatos, dentre outros.  

 

 Amaral e Magalhães (2000) também compartilham essa opinião quando afirmam 

que “Serão stakeholders os alunos, os pais, os empregadores, o Estado, a 

sociedade, as próprias instituições de ensino superior (em relação ao sistema), 

dentre outros”. Assim, uma IES deve considerar os interesses de todos os seus 

públicos, proporcionando equilíbrio entre as necessidades e a demanda de cada 

grupo, conforme se definem:  

 
 Administradores e funcionários: a administração é composta por pessoas 

responsáveis em dirigir a instituição (reitores, diretores, controller, administrativo). 

São funcionários que fazem parte do quadro de pessoal da instituição, mas não 

exerce atividade docente. Por serem pessoas que estão em contato com os 

clientes, devem ser bem treinados e educados para a prestação dos serviços. 

  Conselho universitário: é formado pelo reitor, outros administradores, corpo 

docente e corpo discente (Colegiado). O trabalho é supervisionar a instituição, 

assegurando que ela opere de forma eficiente a fim de atingir os objetivos 

propostos. Os membros devem ser cuidadosamente escolhidos.  

  Corpo docente: constituído por profissionais habilitados – professores e outros 

instrutores – que estão totalmente comprometidos com a missão da instituição. 

  Alunos matriculados: compreende o corpo discente da instituição. São os 

alunos regulares da instituição, os quais podem ser considerados os principais 

consumidores dos serviços educacionais. 

  Estudantes potenciais: são os estudantes potenciais recém-egressos do Ensino 

Médio, os alunos de cursos pré-vestibulares e aqueles profissionais que não 

possuem curso superior e que possam suprir essa lacuna em função das 

exigências do mercado. 
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  Fornecedores: São as organizações que atendem aos pedidos das instituições, 

fornecendo bens ou serviços destinados direta ou indiretamente à atividade 

educacional. 

  Concorrentes: toda organização possui vários concorrentes. Os concorrentes de 

instituições de ensino superior privado são as outras instituições que oferecem os 

mesmos curso ou similares, e que buscam atrair o mesmo público dentro do 

mercado de atuação. 

  Pais de alunos: são considerados os pais dos alunos regularmente matriculados 

na instituição, e que, de uma forma ou de outra, são formadores de opinião. 

  Órgãos fiscalizadores: São entidades públicas ou privadas que têm interesse 

em verificar a obediência à legislação e o desempenho da instituição, bem como a 

aplicação de recursos e acompanhamento dos resultados (MEC, Investidores).  

  Mídia de massa: são as empresas que atuam no mercado de comunicação e 

que dão notícias e opiniões editoriais, especificamente, jornais, revistas e 

estações de rádio e de televisão.  

  Comunidade local: toda empresa tem públicos locais, tais como as 

comunidades vizinhas às instituições de ensino, formada por moradores, outras 

organizações empresariais e organizações comunitárias.  

  Ex-alunos: são aqueles alunos que concluíram algum curso na instituição e que, 

direta ou indiretamente, formaram opiniões sobre ela. 

  Fundações: são as instituições criadas para dar apoio a projetos de pesquisa, 

ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, de 

interesse das instituições superiores, e também das instituições de pesquisa. 

  Órgãos governamentais: são os órgãos criados pelo governo e que trabalham 

na regulamentação da atividade educacional, envolvidos no processo de 

autorização para implantação, acompanhamento e avaliação da instituição de 

ensino (MEC, RFB). 

  Comunidade empresarial: são os empresários em geral, que fazem parte de um 

conjunto de potenciais organizações que absorvem os alunos oriundos das 

instituições. 

  Público geral: um público é qualquer grupo que tenha um interesse real ou que 

cause impacto na capacidade da empresa de alcançar seus objetivos em relação 

aos seus produtos e atividades. 
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Então, uma vez identificado os seus públicos, a IES deve adotar o melhor 

posicionamento estratégico frente ao mercado e à concorrência. O sucesso da 

organização pode estar na forma de posicionar-se para fazer a diferença quanto aos 

seus objetivos, ao propósito de atingir as suas metas e, principalmente, à imagem 

que deseja ser vista.  

 

2.5 O modelo analítico da pesquisa 

 

A imagem global da organização é formada por diversos fatores constituídos de 

muitos atributos, cujo valor é diferente para cada público. Analisando cada atributo 

separadamente, a empresa terá condições de verificar seus pontos fracos e fortes e 

implantar uma estratégia eficaz para construir ou melhorar sua imagem. Barich e 

Kotler (1991) apresentaram os fatores responsáveis pela formação da imagem e 

seus atributos para as empresas em geral como demonstrado na Figura 14: 

 

Figura 14 - Fatores de imagem e seus atributos 
 
Fonte: BARICH, H., & KOTLER, P. (1991). A framework for marketing image management. Sloan 
Management review, (32) 2. Winter. 
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Para responder aos objetivos propostos nesta pesquisa foi feita uma adaptação do 

referido modelo de Barich e Kotler (1991), na expectativa de captar os fatores 

responsáveis pela formação da imagem da Faculdade Alfa, segundo os diferentes 

públicos. 

 

 

Figura 15 – Fatores de Imagem e seus atributos aplicados a IES  
 
Fonte: Modelo adaptado de Barich e Kotler (1991). 
 

Assim, a observação das forças ambientais, representadas pela conduta social, 

conduta institucional, comunicação, conduta de professores, atividades de suporte, 

preço, posicionamento interno, professores do curso e curso de graduação 

ocasionaram os questionários aplicados e as avaliações. A contextualização teórica, 

alicerçada em autores referenciados no corpo deste estudo, proporcionou uma 

investigação mais segura na IES ora estudada, cujas estruturas e estatísticas de 

pesquisa são apresentadas na Análise dos Resultados e respectivos anexos.  
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3 Procedimentos Metodológicos 

 

Nesta seção são apresentados os métodos empregados para que o objetivo geral e 

os objetivos específicos sejam alcançados. A metodologia adotada refere-se a duas 

etapas, sendo a primeira referente à análise de dados secundários e a segunda 

referente à metodologia de análise quantitativa. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa  

 

O presente trabalho foi realizado através de um estudo de caso, levando em 

consideração a realidade da Faculdade Alfa. 

 

A pesquisa realizada tem caráter descritivo, onde procura conhecer as 

características, percepções e avaliações de determinado grupo utilizando algumas 

variáveis previamente selecionadas. Trata-se de um estudo planejado de forma 

estruturada do qual fazem parte a análise de dados secundários e a utilização de 

técnicas estatísticas (Malhotra, 2006).  

 

A pesquisa descritiva visa “identificar e obter informações sobre características de 

um determinado problema ou questão” (Collis & Hussey, 2005, p. 24), ou seja, neste 

caso, conhecer quais são as percepções dos públicos da Faculdade Alfa. 

 

Assim, a pesquisa expõe características de determinada população ou de 

determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre variáveis e 

definir sua natureza. Não assume o compromisso de explicar os fenômenos que 

descreve, embora sirva de base para tal explicação (Vergara, 2010). 

 

Um estudo de caso possui certas limitações quanto à sua capacidade de 

generalização de seus resultados a outros contextos e realidades organizacionais. 

Todavia, seu aspecto positivo é exatamente a possibilidade de se aprofundar na 

investigação da imagem institucional da Faculdade Alfa, trazendo resultados que 

podem auxiliá-la na atuação junto ao seu público.  

 



91 

 

Para Yin (2010), é parcialmente verdadeira a crítica feita por uma parcela dos 

pesquisadores de que o estudo de caso não fornece uma base suficiente para a 

generalização científica. Segundo o referido autor, da mesma forma que alguém 

pode colocar em dúvida a questão de se fazer generalizações tendo por base um 

único caso, a pessoa também pode levantar o questionamento de se fazer 

generalizações com base em um único experimento.  

 

Yin (2010), afirma ainda, que os fatos científicos baseiam-se, muitas das vezes, em 

uma relação múltipla de experimentos, repetindo o mesmo fenômeno sob condições 

diferentes.  

 

Baseado nas recomendações acima foi empreendido esse estudo da imagem 

corporativa da Faculdade Alfa.  

 

3.2 O Estudo de caso 

 

Esta dissertação apresenta um estudo de caso de uma IES, caracterizada como 

Faculdade Alfa, com pouco tempo de atuação no mercado de Belo Horizonte, dentre 

as 90 Faculdades autorizadas pelo MEC para esta região metropolitana. É uma 

Sociedade Civil de cotas de Responsabilidade Ltda, com o objetivo de prestação de 

serviços educacionais em nível Superior, Graduação e Pós-graduação Lato Sensu. 

 

A Faculdade Alfa oferta cursos nas áreas de Ciências Sociais, Humanas e de 

Saúde, contando, atualmente, com 678 alunos de graduação, devidamente 

matriculados, e cerca de 500 alunos de Pós Graduação. Detêm em seu quadro, mais 

30 professores com titulações de doutores, mestres e especialistas. 

 

A IES deste estudo é, portanto, uma instituição de Médio Porte segundo a 

classificação do INEP/MEC: 

 Pequeno Porte: IES com até 1.000 matrículas 

 Médio Porte: IES de 1.001 a 10.000 matrículas 

 Grade Porte: IES com mais de 10.000 matrículas 
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O processo seletivo da Faculdade Alfa, aprovado pelo MEC, consiste na avaliação 

do candidato com análise de currículo de vida, entrevista e redação, focando nos 

egressos do Ensino Médio e, também, nos profissionais atuantes nas mais diversas 

áreas do mundo do trabalho. 

 

A Faculdade Alfa segue um padrão observado nas Faculdades do setor privado, 

cujo foco é mais concentrado nas áreas de formação que exigem menor 

investimento e que se encontram no âmbito das Ciências Sociais e Humanas.  

 

Como foi apresentado no capítulo introdutório, há uma expressiva concorrência no 

mercado de ensino superior da Região Metropolitana de BH, de tal forma que o 

fortalecimento da imagem e posicionamento da Faculdade Alfa requer, no âmbito do 

modelo selecionado, a avaliação de indicadores tais como: 

 

 Conduta social: o relacionamento social da faculdade em relação à prestação 

de serviço, questão ambiental, valores éticos e cidadania, pois ela é uma 

entidade de direito privado, com caráter comunitário e que tem fins lucrativos. 

 Preço: pode ser influenciador ou não na imagem da instituição. 

 Comunicação e atendimento: são as maneiras e meios que a instituição usa para 

estar em contato com seus públicos e as partes interessadas – stakeholders. 

 Canais de Distribuição: infraestrutura, localidade, equipamentos, acesso, etc. 

 Curso: adequação do conteúdo com a prática do docente e estudo de caso 

compatível. 

 Apoio: serviços de secretaria, serviços de iniciação científica e prática de 

estágio. 

 Serviços: os cursos ofertados, estrutura administrativa, laboratórios, biblioteca e 

competência dos funcionários. 

 

3.3 Universo e amostra da pesquisa 

 

O número total de alunos de graduação devidamente matriculados no segundo 

semestre de 2016 (população) é de 678, distribuídos da seguinte forma entre os sete 

cursos: 110 alunos do curso de Administração (16,2%); 102 alunos do curso 
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Ciências Contábeis (15,0%); 82 alunos do curso de Processos Gerenciais (12,0%); 

98 alunos do curso de Recursos Humanos (14,4%); 40 alunos do curso de Gestão 

Hospitalar (5,9%); 202 alunos do curso de Enfermagem (29,8%) e 44 alunos do 

curso de Letras (6,5%) do total de alunos.  

 

Destes, 355 responderam o questionário, de tal forma que a amostra, embora 

definida de maneira não probabilística, correspondente à cerca de 50% da 

população. 

 

Além dos alunos, fizeram parte da pesquisa todos os professores da graduação, 

coordenadores de curso, superintendência de ensino e a diretoria da unidade. 

 

3.4 Instrumentos para a coleta de dados  

 

A pesquisa realizada foi de natureza descritiva e quantitativa. Quantitativa, pois, 

quantifica, porém não generaliza os resultados da amostra. Ela foi realizada 

mediante aplicação de questionário que é um instrumento utilizado para a coleta 

estruturada de dados. 

 

O questionário elaborado para esta pesquisa conteve perguntas abertas (ou não 

estruturadas) e perguntas fechadas (ou estruturadas). As perguntas abertas são 

aquelas em que os respondentes fazem os comentários que querem, ou seja, elas 

não têm influência de algumas categorias já pré-estabelecidas. As perguntas 

fechadas são aquelas que pedem ao respondente que escolha uma ou mais 

alternativas de uma lista de possíveis respostas. 

 

Os questionários foram construídos a partir do modelo Barich e Kotler (1991) e 

adaptados para os fins desta pesquisa. Os docentes e discentes responderam 

questões organizadas em três blocos: 

 

Bloco 1 - questionário sobre o perfil e informações socioeconômicas, abrangendo 

questões de gênero, idade, renda e situação de trabalho. Os discentes responderam 

13 questões e os professores responderam 12 questões neste bloco.  
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Bloco 2 - referente a 52 ‘atributos de escolha’, avaliados em escala Likert de cinco 

pontos, variando do menor grau (discordo fortemente = 1) até o maior grau 

(concordo fortemente = 5).   

 

Bloco 3 – aborda a ‘imagem e comunicação’, sendo composta de questões visando 

levantar a imagem/conceito que os respondentes fazem da Faculdade Alfa, de 

maneira geral. Este bloco contém 11 questões (53 a 63), também em escala Likert 

de cinco pontos. Foi introduzida, neste bloco, uma questão com respostas às notas 

de um a dez. 

 

Os coordenadores, a superintendência de ensino e a diretoria responderam um 

questionário com perguntas abertas, versando sobre aspectos estruturais da IES, 

questões 42 a 52 do Bloco 2.  

 

Os questionários utilizados para a pesquisa encontram-se no Apêndice desta 

dissertação.  

 

3.5 Procedimentos de análise e tratamento dos dados  

 

Conforme Marconi e Lakatos (2012), a análise ou explicação de dados coletados é a 

tentativa de evidenciar as relações existentes entre o fenômeno estudado e outros 

fatores. Essas relações podem ser estabelecidas em função de suas propriedades 

relacionais de causa-efeito, produtor-produto-serviço, de correlações, de análise de 

conteúdo etc.  

 

Quanto aos níveis da análise Markoni e Lakatos (2012) afirmam que a análise pode 

ser elaborada em três níveis: interpretação, explicação e especificação. Então, com 

a finalidade de atender aos objetivos propostos, foram feitas as análises dos dados 

colhidos nos questionários respondidos. 

 

Os questionários foram respondidos pessoalmente, pelos participantes, no período 

de 08 a 10 de agosto de 2016. Os dados colhidos foram tabulados utilizando-se o 

Aplicativo Excel do pacote Microsoft Office e processados pelo software estatístico 

SPSS, versão 22.  
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As abordagens qualitativa e quantitativa foram baseadas em análise de conteúdo e 

análise multivariada. De acordo com Bardin (2011), a análise de conteúdo é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. As mensagens 

possuem um significado preponderante neste tipo de análise, que conta com a 

inferência sobre o objeto analisado.  

 

Nesta pesquisa empregou-se o modelo de Bardin (2011, p. 132), cujo processo de 

explicitação, sistematização e expressão do conteúdo das mensagens abrange três 

etapas: 1.pré-análise; 2. exploração do material e 3. tratamento dos resultados 

obtidos e interpretação, como apresenta a Figura 16. 

 

A intenção do autor, quando da análise de conteúdo, é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de 

recepção), inferência esta que recorre a indicadores quantitativos ou não (Bardin, 

2011).  
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Figura 16– Desenvolvimento de uma análise 
 
Fonte: Bardin, L. (2011). Análise de Conteúdo. Tradução Luís Antero Reto, Augusto Pinheiro. São 
Paulo: Edições 70. 

 

Foram ainda, consideradas nas transcrições das entrevistas, a análise do seu 

conteúdo e as observações coletadas em campo, utilizando-se do método de 

pesquisa denominado triangulação, o qual, para Azevedo, Oliveira, Gonzales e 

Abdalla, (2013), significa olhar para o mesmo fenômeno a partir de mais de uma 

fonte de dados.  

 

Dessa, forma, informações provenientes de diferentes ângulos podem ser usadas 

para corroborar, elaborar ou iluminar o problema de pesquisa.    

 



97 

 

4 Análise dos Resultados 

 

4.1 Resultados descritivos da pesquisa 

 

4.1.1 Perfil dos discentes 

 

Entre os discentes entrevistados, 25,1% cursam Enfermagem, 23,9% cursam Recursos 

Humanos, 19,7% cursam Ciências Contábeis (Tabela 1). 

 

Tabela 1 -  Alunos  matriculados e representativa da amostra 

  
Nº de alunos na 

amostra 
Porcentagem 

Nº total de alunos 
matriculados 

Porcentagem 
 

Administração 35 9,9 110 16 

Ciências Contábeis 70 19,7 102 15 

Processos Gerenciais 44 12,4 82 12 

Recursos Humanos 85 23,9 98 14 

Gestão Hospitalar 22 6,2 40 6 

Enfermagem 89 25,1 202 30 

Letras 10 2,8 44 6 

Total 355 100 678 100 

 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os discentes entrevistados, 25,9 disseram estar matriculado no 1º período, 21,4% 

disseram estar no 4º período, 17,7% disseram estar no 3º período. 

 
 

Tabela 2 - Período de matrícula 

Período Frequência Porcentagem 

1 92 25,9 

2 44 12,4 

3 63 17,7 

4 76 21,4 

5 33 9,3 

6 12 3,4 

7 22 6,2 

8 13 3,7 

Total 355 100,0 

                              Fonte: Dados da pesquisa 
 

Verifica-se, desta forma, que a amostra é bem representativa do universo dos alunos 

da Faculdade Alfa, sendo que no mínimo 20% dos alunos matriculados nos cursos 

foram entrevistados (Letras), podendo esta proporção aingir a cifra de 87% (Recursos 
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Humanos). Registra-se que há maior representatividade na amostra de alunos do 1 ao 

4 período (77%), tendo em vista o tempo limitado de funcionamento da IES. 

 

Em relação aos motivos da escolha sobressaiu-se a localização da IES (1ª posição), 

pelo fato de ser perto da residência ou do trabalho. Igualmente destacado foi o (baixo) 

valor das mensalidades (2ª posição). A imagem percebida da qualidade da Instiuição e 

a qualidade das instalações, caracterizam inexpressivos motivos de escolha ficando em 

8ª e 9ª posição, respectivamente. Este resultado está em sintonia com as expectativas 

de Kolter e Keller, segundo os quais, o  preço pode ter um sinal inverso, por sinalizar 

um possível padrão de qualidade.   

 

Na interpretação dos autores há uma estreita ligação entre qualidade de produtos e 

serviços, satisfação de clientes e lucratividade da empresa. À medida que existe um 

maior nível de qualidade do produto ou serviço, há uma maior satisfação e uma maior 

lucratividade, assim justificando políticas de preços mais altos. O aspecto de possível 

associação negativa entre preço e qualidade será abordado na seção seguinte. 

 

Tabela 3 - Principais motivos de escolha da IES 

  Frequência 
Ranking de 
Preferência 

Localização da Instituição 235 1ª 
Valor das mensalidades 233 2ª 
Satisfação de necessidades pessoais 181 3ª 
Perto do trabalho 136 4ª 
Perto da residência 54 5ª 
Outra conveniência 43 6ª 
O curso oferecido só estava sendo ofertado na Faculdade Alfa 39 7ª 
Imagem percebida da qualidade da Instituição 13 8ª 
Qualidade das instalações 6 9ª 

    Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como seria de se esperar dentre os discentes entrevistados, 96,6% disseram  que não 

possuem graduação superior (Tabela 4). Ou seja, em um esforço de marketing, o 

potencial público alvo é caracterizado pelos menos escolarizados, que apenas 

completaram o ensino médio. 
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Tabela 4 -  Curso de graduação completo 

 
Frequência Porcentagem 

Sim 12 3,4 

Não 343 96,6 

Total 355 100,0 

                      Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os discentes entrevistados 81,1% disseram ser do sexo feminino enquanto que 

18,9% disseram ser do sexo masculino (Tabela 5).  Novamente, esta informação é 

importante para balizar um planejamento estratégico. Uma primeira leitura, sugere que 

o esforço de marketing deve ser focado no público feminino. Entretanto, cabe indagar 

se não seria desejável implementar uma estratégia mais eficaz de comunicação para 

atingir o público masculino. 

 

Tabela 5 - Gênero  do discente 
  Frequência Porcentagem 

Masculino 67 18,9 

Feminino 288 81,1 

Total 355 100,0 

                           Fonte: Dados da pesquisa. 

. 

 

Entre os discentes entrevistados, 31,0% disseram ter entre 22 e 26 anos, 24,8% 

disseram ter entre 32 e 44 anos. Observa-se, assim, o desejo de maior escolaridade 

em diferentes fases da  vida, o que deve balizar possíveis ações para atrair maior 

número de alunos para a Faculdade Alfa. 

  

Tabela 6 - Idade do discente 
Idades  Frequência Porcentagem 

17 a 21 anos 53 14,9 

22 a 26 anos 110 31,0 

27 a 31 anos 85 23,9 

32 a 44 anos 88 24,8 

Acima de 44 anos 19 5,4 

Total 355 100,0 

                                 Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os discentes entrevistados, 60,8% disseram que moram em Belo Horizonte, 

17,2% disseram que moram em outra cidade além das citadas e 10,4% disseram que 

moram em Contagem (Tabela 7). A mobilidade afigura-se, assim, como uma variável 

de suma importância na escolha do local de seus estudos. 
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Tabela 7 - Cidade de residência dos discentes 
  Frequência Porcentagem 

Belo Horizonte 216 60,8 

Betim 10 2,8 

Contagem 37 10,4 

Ibirité 10 2,8 

Lagoa Santa 1 0,3 

Santa Luzia 20 5,6 

Outra 61 17,2 

Total 355 100,0 

                                  Fonte: Dados da pesquisa 

 

Entre os discentes entrevistados,45,9% disseram ter uma renda familiar acima de 

R$1.501,00 até R$ 3.000,00, 30,7% disseram que têm até R$ 1.500,00 (Tabela 8).  

Estes resultados revelam, uma vez mais, que o valor do mensalidade é motivo 

fundamental para a escolha da Faculdade Alfa como local de estudo.  

 

Não restam dúvidas que a grande demanda pelos cursos da Faculdade Alfa advém de 

uma classe de renda mais limitada. Mas cabe indagar, e este aspecto deveria merecer 

maiores estudos, se a Faculdade Alfa atrai principalmente estudantes das classes C e 

D, ou  se os estudantes potenciais dos cursos ofertados pela IES são aqueles de 

menor poder aquisitivo. 

 

Tabela 8 - Renda familiar dos discentes 
  Frequência Porcentagem 

Até R$ 1.500,00 109 30,7 
De R$ 1.501,00 até R$ 3.000,0 163 45,9 

De R$ 3.001,00 até R$ 4.500,00 57 16,1 

De R$ 4.501,00 até R$ 6.000,00 15 4,2 

De R$ 6.001,00 até R$ 7.500,00 7 2,0 

Acima de R$ 7.501,00 4 1,1 

Total 355 100,0 

                Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os discentes entrevistados, 38,0% disseram que tem um tempo de experiência 

profissional entre 5 e 10 anos, 19,2% disseram que tem entre 3 e 5 anos (Tabela 9). 

Constata-se que a demanda pela Faculdade Alfa é oriunda de profissionais inseridos 

no mercado de trabalho, uma vez que eles declaram ter rendimentos, e, 

aparentemente, se encontram nos estágios iniciais da carreira (vide informações de 

rendimentos na Tabela 8). Portanto, dadas as restrições de renda do estudante e as  
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dificuldades e limitações de recursos do FIES, reverte-se de tema crucial para a 

Faculdade Alfa o financiamento privado estudantil. 

 

Tabela 9 - Experiência profissional dos discentes 
  Frequência Porcentagem 

Nunca trabalhou 10 2,8 

Tempo de experiência profissional menor que 1 ano 7 2,0 

Tempo de experiência profissional entre 1 e 3 anos 61 17,2 

Tempo de experiência profissional entre 3 e 5 anos 68 19,2 

Tempo de experiência profissional entre 5 e 10 anos 135 38,0 

Tempo de experiência profissional acima de 10 anos 58 16,3 

Não estou trabalhando 16 4,5 
Total 355 100,0 

     Fonte: Dados da pesquisa. 

. 

 

As informações da Tabela 10 que se referem a atuação profissional do discente estão 

em sintonia com os cursos ofertados pela IES, com predomínio das áreas 

adminstrativas (26,5%), comercial/vendas (12,1%) e demais áreas da gestão de 

negócios. 

 

Tabela 10 - Setor de atuação na empresa onde trabalha 
 

                          Fonte: Dados da pesquisa. 

 
Entre os discentes entrevistados, 46,2% disseram que trabalham na parte operacional, 

17,2% na parte técnica, 11.3% disseram que não trabalham ou em outras áreas 

(Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Atuação no local onde trabalha 
  Frequência Porcentagem 

Operacional 164 46,2 

Gerência 18 5,1 

Coordenação 21 5,9 

Diretoria 1 ,3 

 
Frequência Porcentagem 

Administrativo 94 26,5 
Financeiro 19 5,4 

Comercial/Venda 43 12,1 

RH/Dep. Pessoal 26 7,3 

Contábil/Fiscal 24 6,8 

Planejamento 2 0,6 

Não Trabalho 45 12,7 

Outros 102 28,7 
Total 355 100,0 
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Técnico 61 17,2 

Não trabalho 40 11,3 

Dono / Sócio 10 2,8 

Outros 40 11,3 

Total 355 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os discente entrevistados, 43,1% disseram que continuaria uma Pós-

graduação/MBA, 34,6% fariam cursos de curta duração, 12,4% nova graduação 

(Tabela 12). Esta informação sobre o desejo de dar continuidade aos estudos mais 

aplicados, não acadêmicos, consubstanciados em cursos de curta duração e pós-

graduação lato sensu (80% dos entrevistados), sinaliza um potencial espaço de 

atuação da IES, e deve merecer a devida consideração por parte de sua direção. 

 
Tabela 12 - Possibilidade de continuidade dos estudos 

  Frequência Porcentagem 

Doutorado 7 2,0 

Mestrado 28 7,9 

Nova Graduação 44 12,4 

Pós-graduação/MBA 153 43,1 

Cursos de curta duração 123 34,6 

Total 355 100,0 

  Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os discentes entrevistados (Tabela 13), 49,9% disseram que a Faculdade Alfa  

está voltada para o aluno de classe C, 34,7% disseram que para aluno da Classe B e 

11,3% disseram que é para aluno de Classe D.  

 
Tabela 13 - Classe Social de aluno da IES 

  Frequência Porcentagem 

Classe A 15 4,2 

Classe B 124 34,7 

Classe C 177 49,9 

Classe D 40 11,3 

Total 355 100,0 

             Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.1.2 Perfil dos docentes 

 

Entre os docentes entrevistados, 54,2% disseram que trabalham na Faculdade Alfa a  

mais de 2 anos. Os que  trabalham  a  menos  de  1 ano   corresponde a 29,2%  e 

16,6% disseram que trabalham a mais de 1 ano (Tabela 14).  

 

Tabela 14 - Tempo que trabalha na Instituição 
  Frequência Porcentagem 

Menos de 1 ano 7 29,2 

Mais de 1 ano 4 16,7 

Mais de 2 anos 13 54,2 

Total 24 100,0 

       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os docentes entrevistados (Tabela 15), 58,3% disseram que foi indicado por 

pessoas integrantes do quadro funcional ou docente. 16,7% disseram que foi outro (s) 

fator (es) e 12,5% disseram que enviaram currículo à Instituição. 

 

Tabela 15 - Forma de obtenção do emprego na Instituição 
  Frequência Porcentagem 

Através de anúncio 2 8,3 

Enviou currículo à Instituição 3 12,5 

Fazia parte do quadro funcional da mantenedora da IES 1 4,2 

Foi indicado por outro docente ou funcionários da IES 14 58,3 

Outro fator 4 16,7 

Total 24 100,0 

     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os docentes entrevistados, 54,2% disseram ser do sexo masculino, enquando 

45,8% disseram ser do sexo feminino (Tabela 16). 

 

Tabela 16 - Gênero do docente 
  Frequência Porcentagem 

Masculino 13 54,2 

Feminino 11 45,8 

Total 24 100,0 

     Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto a idade, entre os docentes entrevistados, 29,1% disseram ter de 30 a 39 anos, 

29,1% de 43 a 48 anos, 25,0%  de 51 a 58 anos e 16,8 disseram ter de 63 a 68 anos 

(Tabela 17). 
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Tabela 17 - Idade do docente 
  Frequência Porcentagem 

Entre 30 e 39 7 29,1 

Entre 43 e 48  7 29,1 

Entre 51 e 58  6 25,0 

Entre 63 e 68 4 16,8 

Total 24 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os docentes entrevistados, 87,5% disseram que moram em Belo Horizonte, 8,3% 

em Nova Lima e 4,2% moram em Pedro Leopoldo (Tabela 18), 

 
Tabela 18 - Local de residência do docente 

  Frequência Porcentagem 

Belo Horizonte 21 87,5 

Nova Lima 2 8,3 

Pedro Leopoldo 1 4,2 

Total 24 100,0 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os docentes entrevistados, 41,7% disseram que ter uma renda familiar acima de 

R$7.501,00 e 16,7% de R$ 1.501,00 até R$ 3.000,00 (Tabela 19). 

 

Tabela 19 - Renda familiar do docente 
  Frequência Porcentagem 

Até R$ 1.500,00 2 8,3 

De R$ 1.501,00 até R$ 3.000,0 4 16,7 

De R$ 3.001,00 até R$ 4.500,00 2 8,3 

De R$ 4.501,00 até R$ 6.000,00 3 12,5 

De R$ 6.001,00 até R$ 7.500,00 3 12,5 

Acima de R$ 7.501,00 10 41,7 

Total 24 100,0 

                 Fonte: Dados da pesquisa..  

 

Os dados presentes na Tabela 20 demonstram que a Faculdade Alfa conta, em sua 

maioria, com profissionais com experiênia docente, o que é positivo do ponto de vista 

da aplicação metodológica e prática em sala de aula.  Do total de docentes, 45,8% 

disseram que tem um tempo de experiência profissional acima de 10 anos, 33,3% 

disseram que tem entre 5 e 10 anos.  
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Tabela 20 - Tempo de experiência profissional na docência 
  Frequência Porcentagem 

Trabalha há menos de 1 ano  2 8,3 

Tempo de experiência profissional entre 1 e 3 anos 2 8,3 

Tempo de experiência profissional entre 3 e 5 anos 1 4,2 

Tempo de experiência profissional entre 5 e 10 anos 8 33,3 

Tempo de experiência profissional acima de 10 anos 11 45,8 

Total 24 100,0 

   Fonte: Dados da pesquisa 

 

Entre os docentes entrevistados, 66,7% disseram que trabalham em outra instituição 

de educação, enquando que 33,3% disseram que apenas lecionam na IES.  Estas 

informações  confirmam  o atributo de  experiência dos professores da IES.  

 

Tabela 21 - Trabalha em outra instituição de educação 
  Frequência Porcentagem 

Sim 16 66,7 

Não 8 33,3 

Total 24 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observa-se um equilíbrio quanto à dedicação exclusiva à docência. Entre os 

entrevistado, 45,8% disseram que tem outra atividade remunerada além da docência, 

enquando que 54,2% disseram que não tem (Tabela 22).   

 

 

Tabela 22 - Tem outra atividade além da docência 
  Frequência Porcentagem 

Sim 11 45,8 

Não 13 54,2 

Total 24 100,0 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Entre os docentes entrevistados, 54,2% disseram que são Mestres, 20,8% Pós-

Graduados, 16,7% Doutores e 8,3% Mestrandos (Tabela 23). Constata-se, assim,  que 

o quadro docente é experiente e tem escolaridade condizente com às exigências da 

Capes. 
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Tabela 23 - Graduação superior do docente 
  Frequência Porcentagem 

Pós-Graduado 5 20,8 

Mestre 13 54,2 

Mestrando 2 8,3 

Doutor 4 16,7 

Total 24 100,0 

    Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os docentes entrevistados, 37,5% disseram que trabalham em outra instituição 

fora da área de educação, enquanto que 62,5% disseram que trabalham unicamente 

em instituições de ensino (Tabela 24). 

 

Tabela 24 - Trabalha em outra instituição que não na área  
da educação 

 
Frequência Porcentagem 

Sim 9 37,5 

Não 15 62,5 

Total 24 100,0 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Entre os docentes entrevistados (Tabela 25), 45,8% disseram que a Faculdade Alfa 

está voltada para o aluno de classe D, 37,5.% disseram que para aluno da Classe C e 

16,7% disseram que é para aluno de Classe B.  

 

Tabela 25 - Classe social de aluno da Faculdade Alfa: 
percepção do docente 

  Frequência Porcentagem 

Classe B 4 16,7 

Classe C 9 37,5 

Classe D 11 45,8 

Total 24 100,0 

       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A informação da Tabela 25 oriunda de percepção do docente, espelha, de fato, a 

realidade econômica dos alunos, conforme discutido anteriormente. 
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4.2 Análise da imagem corporativa 

 

4.2.1 Avaliação das questões gerais 

 

No questionário respondido pelos docentes e discentes, foram apresentadas as 

perguntas 53 a 63 que avaliam de forma global, a imagem e o diferencial da 

instituição. Para análise dessas questões foram comparadas as médias das notas 

atribuídas pelos alunos e professores, em uma escala de 1 a 5. Foram, também, 

introduzidas quatro perguntas (64-A a 64- D), sendo que nestas, a escala variava de 

1 a 10.  

 

Os escores levantados nas diferentes questões respondidas pelos professores e 

alunos estão apresentados a seguir. 

 

Em relação à estrutura administrativa, os professores optaram por avaliá-la acima da 

média,  66,7% dos docentes deram nota 4 e 25% nota 5.  Entre os discentes 

entrevistados, 47,0% deram nota 3 para essa estrutura administrativa, 23,9%  nota 4 

e 13,2% deram nota 2 (Tabela 26). 

 

Tabela 26 - Estrutura administrativa 

Docentes Discentes 

 Escala Frequência %  Escala Frequência % 

1     1 28 7,9 

2     2 47 13,2 

3 2 8,3 3 167 47 

4 16 66,7 4 85 23,9 

5 6 25 5 28 7,9 

Total 24 100 Total 355 100 

          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Foi feita a pergunta sobre as Instalações administrativas (espaço físico; salas de 

aula, salas de professores, auditório, etc.), e a escala de avaliação vai de antiquadas 

a modernas. Entre os docentes entrevistados, 62,5% deram nota 4 para instalações 

administrativas, 16,7% deram nota 5 e 20,8% deram nota 3. Os discentes foram 

mais críticos, 37,2% deram nota 3 para instalações administrativas, 21,4% deram 

nota 4 e 19,7% deram nota 2 (Tabela 27). 
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Tabela 27 - Instalações administrativas 
Docentes Discentes 

 Escala Frequência %  Escala Frequência % 

1     1 48 13,5 
2     2 70 19,7 
3 5 20,8 3 132 37,2 

4 15 62,5 4 76 21,4 

5 4 16,7 5 29 8,2 
Total 24 100 Total 355 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quanto ao clima acadêmico (avaliação vai de desagradável a agradável), os 

docentes avaliaram o quesito da seguinte maneira: 58,3% deram nota 5, 25,0% 

deram nota 4, 12,5% nota 3 e 4,2% nota 1. Entre os discentes entrevistados, 32,7% 

deram nota 3 para a clima acadêmico, 32,1% deram nota 4, 14,6% deram nota 2 e 

12,4% nota 5, conforme a Tabela 28.  

 

Tabela 28 - Clima acadêmico 

Docentes Discentes 

 Escala Frequência % Escala Frequência % 

1 1 4,2 1 29 8,2 
2 0 0 2 52 14,6 

3 3 12,5 3 116 32,7 

4 6 25 4 114 32,1 
5 14 58,3 5 44 12,4 

Total 24 100 Total 355 100 

         Fonte: Dados da pesquisa. 
. 
 
A postura em termos de ensino foi aferida, sendo que a avaliação vai de tradicional a 

inovadora.  54,2% dos docentes conferiram ao quesito nota  4, e 33,3% deram nota 

5. No âmbito dos discentes, 14,7% conferiram a nota mais elevada, enquanto que 

5,15% a nota mais baixa (Tabela 29). 

 

Tabela 29 - Postura em termos de ensino 
Docentes Discentes 

 Escala Frequência %  Escala Frequência % 

      1 18 5,1 

   

2 35 9,9 

3 3 12,5 3 134 37,7 

4 13 54,2 4 116 32,7 

5 8 33,3 5 52 14,7 

Total 24 100 Total 355 100 

           Fonte: Dados da pesquisa. 
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Em relação à dedicação dos professores às atividades da IES, 66,7% deles 

autorgaram a nota máxima, mas esta nota no âmbito dos discentes apenas 27% 

conferiram esta mesma nota (Tabela 30). 

 

Tabela 30 - Dedicação dos professores 
Docentes Discentes 

 Escala Frequência %  Escala Frequência % 

      1 10 2,8 

2 2 8,3 2 33 9,3 

3 1 4,2 3 93 26,2 

4 5 20,8 4 123 34,6 

5 16 66,7 5 96 27 

Total 24 100 Total 355 100 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Foi pesquisado o interesse do aluno nas atividades, sendo que a escala vai de 

desinteressados a interessados. Os discentes são mais críticos em relação a esta 

variável (Tabela 31). 

 

Tabela 31 - Interesse dos alunos 
Docentes Discentes 

 Escala Frequência %  Escala Frequência % 

      1 31 8,7 

      2 54 15,2 

3 10 41,7 3 144 40,6 

4 7 29,2 4 90 25,4 

5 7 29,2 5 36 10,1 
Total 24 100 Total 355 100 

           Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A possível motivação dos funcionários foi avaliada pelos docentes e discentes (a 

escala varia de desmotivados a motivados). E, novamente, os discentes foram mais 

críticos, conforme apresentado na Tabela 32. 

 

Tabela 32 - Funcionários administrativos 
Docentes Discentes 

 Escala Frequência %  Escala Frequência % 

      1 44 12,4 
      2 48 13,5 
3 7 29,2 3 116 32,7 
4 9 37,5 4 102 28,7 
5 8 33,3 5 45 12,7 

Total 24 100 Total 355 100 

          Fonte: Dados da pesquisa. 



110 

 

 

O grau de envolvimento da Direção e Coordenação nas atividades acadêmicas foi 

levantado (Tabela 33), e dentre os docentes entrevistados, 41,7% deram nota 4 para 

os administradores, 37,5% deram nota 5 e 20,8% deram nota 3. Por sua vez,  12,4% 

dos discentes conferiram nota 1 a esses administradores, enquanto 14,9% deram 

nota 5.  

 

 

Tabela 33 - Administradores (Direção e Coordenação) 
Docentes Discentes 

 Escala Frequência %  Escala Frequência % 

      1 44 12,4 

      2 39 11 

3 5 20,8 3 115 32,4 

4 10 41,7 4 104 29,3 

5 9 37,5 5 53 14,9 

Total 24 100 Total 355 100 

          Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A imagem da Faculdade Alfa como instituição de ensino superior foi avaliada na 

escala extremamente negativa a extremamente positiva e as notas estão 

apresentadas na Tabela 34.  

 

 

Tabela 34 - Imagem da Faculdade Alfa como instituição de 
ensino superior 

Docentes Discentes 

 Escala Frequência %  Escala Frequência % 

      1 32 9 

      2 40 11,3 

3 8 33,3 3 128 36,1 

4 13 54,2 4 113 31,8 

5 3 12,5 5 41 11,7 

Total 24 100 Total 355 100 

       Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 A avaliação quanto ao futuro da IES foi pesquisada segundo o conceito que vai de 

estagnação a expansão. Cerca de 40% dos discentes não estão muito otimistas 

quanto à trajetória futura, o que contraria a percepção dos docentes (Tabela 35). 
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Tabela 35 - Futuro da Faculdade Alfa 
Docentes Discentes 

 Escala Frequência %  Escala Frequência % 

      1 16 4,5 
      2 35 9,9 
      3 95 26,8 
4 9 37,5 4 124 34,9 
5 15 62,5 5 85 24 

Total 24 100 Total 355 100 

           Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O grau de satisfação com a Faculdade Alfa foi inferido em uma escala que vai de 

extremamente baixo a extremamente alto, e cerca de 50% dos discentes não estão 

plenamente satisfeitos. 

 

Tabela 36 - Qual o seu grau de satisfação com a 
Faculdade Alfa 

Docentes Discentes 

 Escala Frequência %  Escala Frequência % 

      1 28 7,9 

      2 43 12,1 
3 1 4,2 3 98 27,6 
4 9 37,5 4 138 38,9 
5 14 58,3 5 48 13,5 

Total 24 100 Total 355 100 

           Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em suma, as estatísticas descritivas apontam divergências marcantes entre as 

percepções de  discentes e do corpo docente em relação à imagem e comunicação 

da IES. Os estudantes são, em geral, mais críticos em relação aos vários aspectos 

abordados.  

 

Há  relativa concordância entre discentes e docentes quanto à: avaliação dos 

professores, no que diz respeito à dedicação às atividades acadêmicas; ao interesse 

dos alunos nos cursos; e em relação à imagem da IES como instituição de ensino 

supeiror. 

 

Foram observadas, contudo, respostas bem divergentes quanto à: eficiência da 

estrutura administrativa; a postura em termos de ensino; a satisfação com a IES; a 

percepção de envolvimento da direção e coordenação com as atividades 

acadêmicas; e quanto ao futuro da instituição. Os estudantes consideram, ao 
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contrário dos docentes, que a estrutura administrativa é pouco eficiente, e que a 

postura de ensino não pode ser considerada inovadora. Não estão plenamente 

satisfeitos com a entrega de valor pela instituição, não percebem grande 

envolvimento da administração nas atividades acadêmicas  e são mais cautelosos 

quanto ao futuro da IES. 

 

Ao final do questionário respondido pelos docentes e discentes, foi apresentada a 

Questão 64, dividida em quatro itens na qual os entrevistados deram uma nota de 

“1” a “10”.  Para análise dessas questões foram comparadas as médias das notas 

atribuídas pelos respondentes, conforme apresentadas nas tabelas a seguir.  

 

Entre os alunos entrevistados, 45,8% acreditam que os docentes  dariam  nota 7 

para a IES e 4,2% dariam nota 10. Segundo eles, 20,6% dariam nota 7 para a 

Faculdade Alfa, enquanto 5,3% dariam nota 10 (Tabela 37). 

 

 

Tabela 37 - Nota do aluno à IES 
Docentes Discentes 

 Escala Frequência %  Escala Frequência % 

      1 3 0,8 

      2 14 3,9 

      3 16 4,5 

      4 28 7,9 

      5 58 16,3 

6 2 8,3 6 44 12,4 

7 11 45,8 7 73 20,6 

8 8 33,3 8 68 19,2 

9 2 8,3 9 32 9 

10 1 4,2 10 19 5,3 

Total 24 100 Total 355 100 

           Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

Entre os professores entrevistados, 37,5% acreditam que os docentes dariam  nota 9 

para a Faculdade, e 33,3% deram nota 7. Acreditam, também, que apenas 0,6% dos 

discentes confereriam a nota mais baixa à IES e que 16,1% iriam dar a IES a nota 

máxima (Tabela 38). 
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Tabela 38 - Nota dos docentes à IES 
Docentes Discentes 

  Escala Frequência %  Escala Frequência % 

      1 2 0,6 

      2 5 1,4 

      3 7 2 
      4 14 3,9 
      5 50 14,1 
      6 41 11,5 

7 8 33,3 7 68 19,2 

8 4 16,7 8 64 18 

9 9 37,5 9 47 13,2 

10 3 12,5 10 57 16,1 

Total 24 100 Total 355 100 

         Fonte: Dados da pesquisa. 
. 

 

Em relação à nota que o Diretor daria à Faculdade, nenhum dos docentes acredita 

que a nota seria inferior a 6. Entretanto, cerca de 20% dos discentes acreditam que 

nota do Diretor poderia situar entre 1 a 5. 

 

Tabela 39 - Nota do Diretor à IES 
Docentes Discentes 

  Escala Frequência %  Escala Frequência % 

      1 5 1,4 
      2 5 1,4 

      3 5 1,4 

      4 17 4,8 
      5 49 13,8 
6 2 8,3 6 39 11 
7 7 29,2 7 63 17,7 
8 4 16,7 8 45 12,7 
9 8 33,3 9 56 15,8 
10 3 12,5 10 71 20 

Total 24 100 Total 355 100 

            Fonte: Dados da pesquisa. 

 
 

 

A nota que um empresário daria para a Faculdade Alfa é bem distinta nos dois 

grupos pesquisados: para 41,7% dos docentes a nota seria 9, enquanto que apenas 

9,9% dos discentes optaram por esta nota. No entanto, 7,3% dos discentes 

acreditam que um empresário daria a nota 10 para a IES (Tabela 40). 

 

 

 

 



114 

 

 

Tabela 40 - Nota do Empresário à IES 
Docentes Discentes 

  Escala Frequência %  Escala Frequência % 

      1 23 6,5 
      2 13 3,7 

      3 17 4,8 

      4 13 3,7 
5 1 4,2 5 69 19,4 
6 5 20,8 6 33 9,3 
7 6 25 7 65 18,3 
8 2 8,3 8 61 17,2 
9 10 41,7 9 35 9,9 

   
10 26 7,3 

Total 24 100 Total 355 100 

          Fonte: Dados da pesquisa 
 

Em relação às quatro perguntas do bloco 2, percepção dos docentes e discentes em 

relação à possível avaliação da IES por  quatro importantes stakeholders (docentes, 

discentes, direção e empresários) foram constatados novamente algumas diferenças 

marcantes. Houve certa concordância na avaliação acerca das notas que docentes e 

discentes atribuiria à IES, mas ficaram  claras as divergências sobre a avaliação que 

o segmento empresarial poderia conferir à IES, sendo que na percepção dos 

estudantes a IES não seria tão bem avaliada pelos empresários, o que contraria a 

percepção dos docentes. 

 

Como já estudado, Oliveira (2012) afirma que um serviço é uma experiência 

perecível, intangível, desenvolvida para um consumidor que desempenha o papel de 

coprodutor.  Para Magalhães e Pinheiro (2007, p.54), a qualidade de um serviço 

pode ser determinada pelo nível de satisfação do cliente, ou seja, como o cliente 

percebe o serviço entregue. Todavia, a percepção do cliente é influenciada pelas 

suas expectativas em relação ao serviço recebido.  

 

Assim, a percepção de outros indivíduos próximos ao aluno pode ser um 

influenciador no caso de o aluno não ter tido a oportunidade de conhecer mais 

profundamente a IES.  Logo, é importante a construção de uma imagem forte, não 

apenas para o aluno, mas também para todas as pessoas que tenham força ou 

oportunidade de influenciá-lo, como amigos, familiares ou parceiros profissionais. 
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Em face destas constatações, deveria haver um esforço por parte da direção em 

promover debates com os alunos, e reflexões no âmbito do corpo docente para 

captar as importantes informações derivadas de posicionamento dos alunos e de 

suas demandas, que permitiria corrigir falhas, superar limitações e fortalecer os 

pontos fortes da IES.  

 

4.2.2 Percepção da Direção sobre aspectos estruturais da IES 

 

Quanto à percepção da direção, relativamente a alguns aspectos estruturais, as 

respostas apresentam considerações positivas, assim auferidas, sendo prontamente 

apontado o fato de ser uma IES com atuação muito recente no mercado. 

 

Comunicação da Faculdade Alfa 

 

Para os entrevistados a Comunicação Institucional, uma vez que a IES é muito nova 

no mercado de atuação, está caminhando positivamente. Contudo, há detalhes a 

serem adequados e ajustados. Observa-se também, que é unanime a busca pela 

consolidação da marca no âmbito da direção. 

 

Embora a Direção saliente que a Comunicação tem apresentado melhorias, deve-se 

salientar aspectos discutidos no referencial teórico e que podem ter aplicação na 

IES. Como visto anteriormente, Mintzberg et al, (2001), apontam que uma estratégia 

de diferenciação por imagem tem como objetivo fazer os clientes enxergarem ou 

perceberem os produtos e serviços de maneira diferente no mercado. A 

comunicação diretamente ligada à imagem da IES, num primeiro momento, pode ser 

a forma dos consumidores perceberam os atributos dos produtos e serviços, e 

compará-los a outras opções existentes.  

 

Desde 1998, a Organização Mundial do Comércio – OMC reconheceu a educação 

como um serviço comercial, o que foi incluída na Declaração de Doha, em 2001. 

Educação é um serviço que se dirige ao espírito das pessoas e é um ato intangível. 

Segundo Leal Júlio (2012), o serviço educação não pode ser prestado ou executado, 

mas sim produzido em conjunto com o próprio aluno.  

 



116 

 

Para o mercado, segundo Cassiano (2012), as Faculdades falham no processo de 

comunicação de seus cursos junto a seus clientes, o que dificulta uma recordação 

satisfatória dos seus anúncios. Pior ainda no caso daquelas instituições que não são 

consideradas como instituições especialistas, onde a faculdade é conhecida pela 

sua notoriedade em que atua em sua área de ensino. 

 

Cita-se ainda, a posição de Kotler e Keller (2012, p.4), “De fato, as pessoas se 

surpreendem quando ouvem que a parte mais importante do marketing não é 

vender! Vendas são a ponta do iceberg do marketing”. O marketing educacional 

representa a aplicação de conceitos e técnicas de marketing, como pesquisa e 

sistemas de informação, processos estratégicos de segmentação e posicionamento 

e administração do composto de marketing que visam conquistar e manter 

estudantes nos mercados-alvos escolhidos.  

 

Sem dúvidas, face aos dados levantados nesta dissertação, é necessário que a IES 

Alfa estabeleça um direcionamento em sua política de marketing. Não deve 

concentrar o esforço de mídia apenas nos períodos de seus processos de seleção, 

mas em estabelecer uma imagem positiva de seus cursos mediante comunicações 

realizadas ao longo de todo o período letivo.  

 

Com este novo enfoque, por ocasião da divulgação de seu processo seletivo, os 

candidatos já teriam condição de reconhecer a instituição, proporcionando o desejo 

de estudar naquela determinada faculdade, ao contrário de impor uma campanha de 

informação, com a missão de seduzir os candidatos que talvez nem mesmo tenham 

conhecimento prévio da existência de determinado curso na instituição ou mesmo da 

sua existência. 

 

Já no ano de 1988, Parasuraman, Zeithaml e Berry através da escala intitulada 

SERVQUAL, apontam a comunicação como o GAP4 que é a diferença entre a 

qualidade especificada do serviço e o que a empresa comunica externamente. O 

que pode ser causado pela falta de comunicação, quando o cliente (aluno) não sabe 

o que esperar ou se divulga mais do que efetivamente se entrega. A correção está 

em melhorar a comunicação entre os diversos setores da empresa, também entre 
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estes e o público-alvo das comunicações ou maior atenção à comunicação, que, 

efetivamente se entrega. 

 

Conduta Institucional, Social e Empresarial 

 

Para os entrevistados, a instituição busca manter uma conduta positiva diante das 

incertezas do mercado educacional. Segundo eles, a IES mantém boa conduta e 

interação com a sociedade em geral, onde busca promover projetos e parcerias 

proveitosas. Para tanto, investe na capacitação de suas equipes de colaboradores. 

Relatam que o mercado é muito competitivo e que a IES busca a atualização dos 

meios e tecnologias próprias deste setor. “Temos procurado acertar mais, através de 

controle dos processos”, apontam.  

 

Dessa forma, para os entrevistados a resposta predominante é “Sim”, uma vez que a 

IES tem participado e realizado eventos e atividades que envolvam a comunidade 

acadêmica. Destacam iniciativas de Ações Sociais que incentivam alunos e 

professores a participar de eventos, visitas à creches, dia da Responsabilidade 

Social, doação de mudas de plantas, doações à entidades carentes, respeito à 

pessoa portadora de deficiência, dentre outras ações.   

 

É importante salientar que para os alunos e professores, há uma concordância 

positiva em relação ao fator Conduta Institucional e Social da Faculdade Alfa.  

 

No que diz respeito ao treinamento e qualificação, a Direção da IES Alfa afirma que 

treinar um colaborador demanda tempo, pois é necessário promover o 

desenvolvimento pessoal. Mas salienta que a formação de uma equipe efetiva é 

uma busca constante no âmbito da organização: “estamos capacitando e mantendo 

um time engajado no desenvolvimento da faculdade e claro, pessoal”. Espera, 

assim, proporcionar uma identidade para seus colaboradores.  

 

Esta afirmação encontra embasamento na fala de Kotler e Fox (1994, p. 65) quando 

apontam que “uma instituição que procura mudar sua imagem deve ter muita 

paciência. As imagens tendem há permanecer muito tempo após a realidade de a 
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instituição ter sido modificada”. Uma imagem não surge de um momento para outro, 

ela vai sendo construída ao longo do tempo. 

 

De mesmo modo, este posicionamento vem ao encontro do que apontam Penteado 

e Silva (2004), ao afirmar que se pode atribuir um caráter distintivo ao conceito de 

identidade, na medida em que ela se refere a um estado de consciência que confere 

à pessoa a noção de sua individualidade (eu sou), de sua singularidade (eu sou 

diferente dos outros), de sua continuidade (eu sou eu em diferentes espaços e ao 

longo do tempo) e, de acordo com Karreman e Alvesson (2001), de sua direção (eu 

faço assim). Chagas (2008) também aponta que a identidade é um estado 

socialmente construído, complexo e influenciado por várias forças. 

 

Na prestação de serviços de qualidade, estudos demonstram que empresas de 

serviços que são gerenciadas com excelência têm algumas práticas comuns, como a 

concepção de estratégia, o comprometimento da alta gerência com a qualidade, uso 

de tecnologias de autoatendimento, padrões rigorosos, sistemas de monitoramento 

do desempenho dos serviços, atendimento às reclamações dos clientes e ênfase na 

satisfação tanto dos funcionários, como dos clientes. 

.  

Assim, uma IES deve considerar os interesses de todos os seus públicos ou 

stakeholders primários ou secundários, proporcionando equilíbrio entre as 

necessidades e a demanda de cada grupo (Freeman, Harrison & Wicks, 2007). 

Segundo a tipologia apresentada no referencial teórico desta dissertação, os 

stakeholders primários (clientes, fornecedores, acionistas, funcionários e 

comunidade) são aqueles que deveriam receber maior atenção por parte dos 

gestores da IES Alfa. 

 

Direção, Corpo Docente, Atendimento e Infraestrutura 

 

Segundo a Direção, há o envolvimento de todos e a Coordenação de Curso sempre 

acompanha as atividades acadêmicas. Relata que a IES apresenta e incentiva os 

seus alunos, professores e gestores a participarem de programas de iniciação 

científica, além de buscar a intermediação junto a empresas e hospitais para a 
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abertura de estágios e ou visitas técnicas para os alunos. Opinião esta, amplamente 

compartilhada com os alunos e docentes. 

 

Em busca de privilegiar seus clientes, a instituição necessita estar bem estruturada 

para trabalhar de forma integrada, o que não é tarefa simples em uma IES, dividida 

historicamente entre a gestão acadêmica ou universitária e a administrativa (Depto 

Pessoal, Controladoria, Compras, Financeiro, etc). 

 

No tocante à gestão universitária, as universidades formam profissionais e são 

dirigidas algumas vezes, por amadores, numa referência de que, na maioria dos 

casos, conforme salienta Nunes (2005), os gestores são professores exercendo 

funções fora da sala de aula. Por isso a necessidade de capacitação profissional na 

gestão da IES.   

 

Implica em treinamento de cada um dos setores da IES, direta ou indiretamente 

ligado ao público-alvo, bem como um marketing seguro. Esta impressão foi 

anunciada por Kotler e Fox (1994, p.25) quando afirmam que funcionários de uma 

instituição orientada para marketing trabalham em equipe para atender às 

necessidades de seus mercados-alvo específicos. 

 

Para os entrevistados, a Faculdade Alfa tem uma boa equipe de professores com 

formação adequada, experientes e atuantes no mercado profissional. De outro lado, 

está sempre proporcionando treinamentos e incentivos para adaptação às novas 

tecnologias na área da educação superior. Salientam que os professores atuam em 

hospitais, escolas, entidades de classe e em outras IES, além de prestarem 

consultorias e proferirem palestras em diferentes eventos. Salienta que o quadro de 

professores conta com doutores, mestres e especialistas, o que proporciona aos 

alunos embasamento e metodologias de ensino adequadas. Esta opinião da Direção 

é compartilhada com os alunos e professores entrevistados, sendo, portanto, 

consenso de que o quadro docente é experiente e tem escolaridade condizente com 

às exigências da Capes (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível 

Superior).  
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Não obstante esta concordância, e em linha com as discussões apresentadas no 

referencial teórico, a IES deveria envidar cada vez mais esforços para qualificar os 

docentes, almejando contar com um maior número de doutores em seu quadro, o 

que pode transmitir informações aos stakeholders sobre a imagem e qualidade da 

IES, proporcionando atração de um estudante mais qualificado e disposto a arcar 

com maiores mensalidades. 

 

A qualificação do corpo docente é um pré-requisito imposto pelo MEC para habilitar 

uma IES a desenvolver um programa de ensino. Como apresentado anteriormente, 

Sampaio (2008) argumenta que para formar um corpo docente adequado, é 

necessário que a organização desenvolva uma maneira de envolver 

emocionalmente o professor no processo de ensino-aprendizagem. O autor chama a 

atenção para a importância do investimento nos professores, além da necessidade 

de conscientizá-los de sua importância para a instituição, defendendo a ideia de que 

uma parcela dos investimentos geralmente direcionados para a área de marketing 

da instituição seja revertidos para os investimentos na formação continuada dos 

professores. 

 

Para os entrevistados, esta questão remete a necessidade de treinamento dos 

colaboradores. Mas salientam que os serviços são prestados dentro da 

conformidade e tempos preestabelecidos. Concordam, contudo, que é provável que 

haja demandas pontuais na entrega de serviços, mas que são prontamente 

abreviadas. “Depende de setor. Mas também nota-se uma preocupação em 

melhorias”. Novamente opinião compartilhada por alunos e professores. 

 

Como discutido, Churchill e Peter (2013) citam que os serviços podem ser 

classificados de várias maneiras, mas o enfoque principal é com relação à entrega (o 

bom atendimento). Os serviços podem ser entregues através de equipamentos ou 

pessoas. Nas IES, a qualidade do serviço está na forma de sua entrega, pois no 

caso de equipamentos eles precisam estar em perfeitas condições de operação. Já 

para os serviços baseados em pessoas, o nível de qualidade depende da motivação 

e preparação das pessoas que fornecem os serviços. 
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Os serviços profissionais (atendimento) são inseparáveis de seus prestadores, 

então, a pessoa realizadora dos serviços precisa conhecer o serviço e ter acesso às 

ferramentas para conseguir realizar um bom trabalho. Um motivo muito importante é 

a necessidade de personalização do serviço, que só pode existir com a liberdade do 

executor do trabalho (Lovelock & Wright, 2011). 

 

A Faculdade Alfa apresenta um Front, a linha de frente de quem está oferecendo o 

serviço com um impacto positivo a seus públicos. Por isso, empresas de serviço bem 

sucedidas empregam muitos esforços no recrutamento e no treinamento de seus 

colaboradores, pois, observando as pessoas que o fornecem, os clientes avaliam a 

qualidade do serviço. Muitas vezes a percepção que os clientes têm da aparência 

pessoal, atitudes e vestimentas dos funcionários de uma organização, cria o 

julgamento da qualidade dos serviços prestados.  

 

Para a Direção, a Faculdade Alfa desde o início, procura ter instalações adequadas 

para que os alunos e colaboradores possam sentir-se confortáveis. “Excelente não, 

mas cada vez melhor” foi a resposta sobre a adequação da infraestrutura.  Salienta 

ainda que a IES é bem localizada, uma vez que se encontra na área central e conta 

com laboratórios de tecnologia e práticas aplicadas no mundo do trabalho. É 

compreensível, assim, a opinião de alunos e professores que compreendem os 

esforços dos gestores para adequar as instalações da IES. 

 

O que está em conformidade com os autores Kotler e Fox (1994), onde mencionam 

que várias Faculdades devem incluir em sua linha de oferta de produtos 

educacionais itens como biblioteca, laboratório de informática, salas de conferências 

ou congresso, possibilitando aos alunos maior facilidade de acesso à informação. A 

biblioteca deve ser continuamente expandida para manter seu acervo atualizado, 

tanto o físico, representada por livros, relatórios de pesquisa, dissertações e teses, 

quanto o acesso virtual à produção técnico/acadêmica de outras instituições, 

nacionais e internacionais. Outra necessidade é a oferta e a qualidade de 

laboratórios, que podem ser de informática ou ainda específicos para determinadas 

áreas de atuação profissional. 
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Em consonância com esta discussão, e com a postura mais crítica dos discentes em 

relação à infraestrutura da IES, é fundamental que a instituição coloque dentre os 

objetivos de seu planejamento a transformação de seu espaço físico, visando criar 

um diferencial e um melhor ambiente acadêmico. Ademais, a instituição deve atentar 

para disponibilizar áreas de socialização mais apropriadas e agradáveis, como salas 

de estudo e lanchonetes, permitindo interação de alunos e professores, com um 

consequente ganho na transmissão e absorção do conhecimento. 

 

Cursos, Preços e Efetividade 

 

Quanto aos cursos ofertados, segundo a direção, há a preocupação de preparar os 

alunos para ingressar no mundo do trabalho e ainda para o empreendedorismo. Este 

ponto de vista é compartilhado com alunos e professores entrevistados. Ou seja, a 

Direção absorve a concepção de que a Educação é um serviço que se dirige ao 

espírito das pessoas, é um bem, um ato intangível, observadas todas as dimensões 

de qualidade de serviços. Assim, a IES procura seguir o que é relatado por Leal Júlio 

(2012), segundo o qual o serviço educação não pode ser prestado ou executado, 

mas sim produzido em conjunto com o próprio aluno. 

 

Na prestação de serviços de qualidade, estudos demonstram que empresas de 

serviços que são gerenciadas com excelência têm algumas práticas comuns, como a 

concepção de estratégia, o comprometimento da alta gerência com a qualidade, uso 

de tecnologias de autoatendimento, padrões rigorosos, sistemas de monitoramento 

do desempenho dos serviços, atendimento às reclamações dos clientes e ênfase na 

satisfação tanto dos funcionários, como dos clientes. 

 

Relativamente ao Preço, a Direção salienta que o valor da mensalidade pode 

influenciar na decisão da escolha do aluno pela IES Alfa. É unanime para a Direção 

que a instituição tem uma boa relação custo-benefício, uma vez que a IES conta 

com um time de profissionais atuantes e experientes, e que ao mesmo tempo, 

pratica taxas escolares bem econômicas. Salienta, também, que a IES mantém 

parcerias e convênios e concede descontos que são no primeiro momento, 

“chamativos” para aquelas pessoas que procuram uma graduação ou pós-

graduação. Oferta, ainda, financiamentos governamentais e com recursos próprios.  
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Entretanto, embora uma política de preços possa condicionar maior demanda, ela 

pode inibir a oferta de produtos e serviços de qualidade. Conforme discutido por 

Kotler e Keller (2012), há uma estreita ligação entre qualidade de produtos e 

serviços, satisfação de clientes e lucratividade da empresa. À medida que existe um 

maior nível de qualidade do produto ou serviço, há uma maior satisfação e uma 

maior lucratividade, assim justificando políticas de preços mais altos. 

 

Nas palavras de Adam Smith, citado por Kotler & Fox (1994, p. 280), “o preço real de 

algo, o que realmente custa para a pessoa que deseja adquiri-lo, é o esforço e a 

dificuldade empregados em tal tarefa”. 

 

Os preços têm a função de cobrir os custos e gerar lucros, atender à demanda e, ao 

mesmo tempo, contribuir para que a IES não permaneça ociosa, além, claro, de 

considerar o esforço físico ou mental e a experiência sensorial negativa que os 

clientes têm ao adquirir ou consumir um serviço. Muitos destes têm um coeficiente 

muito mais alto de custos fixos em relação aos custos variáveis, do que o 

encontrado nas empresas de bens (Mesquita & Lara, 2007). 

 

Sousa (2006) destaca que é comum se atribuir ao preço apenas o custo monetário 

de uma transação, contudo outros elementos devem ser somados a esse custo, 

como custos de transporte, alimentação, tempo de deslocamento, entre outros. 

Mediante sua localização, o fator mobilidade pode ser amplamente explorado pelo 

marketing da Faculdade Alfa.  

 

Monroe (1973 como citado por Souza, 2006 e Gosling & Lago, 2006) a partir de seu 

trabalho intitulado “Compradores: percepção subjetiva de preços” aponta que a 

elaboração do preço ganha importância na estratégia de marketing de uma 

instituição, pois em sua pesquisa se constatou que os consumidores usam o preço 

como indicador da qualidade oferecida por produto ou serviço.  

 

É importante salientar, que nos casos onde a diferença de preço seja insignificante 

quando comparado entre marcas, o preço não é considerado pelo cliente um 
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determinante na escolha. Entretanto, quando há comparação entre diversas 

organizações, os consumidores tendem a escolher a de preço mais elevado. 

 

Portanto, a fixação de preços não é uma tarefa trivial, devendo ser levado em 

consideração no planejamento estratégico da instituição. Os preços irão condicionar 

a trajetória da IES, e certamente terão uma grande influência na qualidade do ensino 

e na reputação institucional. 

 

No tocante a efetividade (eficiência mais eficácia), a Direção acredita que a IES “tem 

melhorado”. Salienta que ela vem se mostrando ativa na execução de função que é 

de formar e capacitar alunos para um empenho satisfatório no mundo do trabalho. 

Segundo os gestores, a Faculdade Alfa busca sempre, atender aos ensejos dos 

seus alunos e colaboradores, bem como, atentar às necessidades das empresas e 

obedecer às regras do MEC. Mas está ciente sobre a transformação da sociedade e 

evolução do conhecimento, o que demandam mudanças continuadas do sistema 

educacional. 

 

Esta opinião positiva dos entrevistados vem ao encontro do que aponta Vallaeys 

(2006), ao tratar da Responsabilidade Social Empresarial como um conjunto de 

práticas da organização que integra sua estratégia corporativa e que tem como 

finalidade, evitar danos e/ou gerar benefícios para todas as partes envolvidas na 

atividade da empresa (clientes, empregados, acionistas, comunidade, periferia etc.), 

com finalidades racionais, que devem redundar em benefício tanto da organização 

como da sociedade.  

 

Tornar a IES uma comunidade socialmente exemplar é usufruir uma dupla fonte de 

aprendizagem: o estudante aprende na instituição o que realmente interessa à sua 

carreira, mas também aprende bons hábitos e valores cidadãos.  

 

Outro ponto positivo desta concepção de ensino é a maior articulação entre as 

disciplinas e docência, que pode ser facilitada pela criação de oficinas de 

aprendizagem nas Faculdades. Ademais, impõem-se a necessidade de um enfoque 

multi e interdisciplinar para cuidar dos problemas sociais, e isto só pode ser 

alcançado em uma IES com a integração entre o corpo docente das várias unidades. 
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Assim, muito embora a IES Alfa realize várias ações de responsabilidade social, 

várias delas não se situam no “core business” da instituição, que é o ensino. Assim, 

na linha preconizada por Vallaeys (2006), a promoção da pesquisa para fins de 

desenvolvimento, sob todas as formas é uma estratégia possível, onde a IES 

poderia firmar convênios de confraternização com as periferias e convidar os 

departamentos responsáveis pelos diversos cursos a desenvolver pesquisas 

interdisciplinares aplicadas a tais localidades.  

 

Dentro da proposta de efetividade institucional vinculada à formação profissional e à 

didática universitária, deve-se perseguir uma integração da projeção social no 

âmago da instituição, até mesmo graças a uma Direção Acadêmica de 

Responsabilidade Social Educacional que administre as iniciativas estudantis e 

docentes e seja capaz de controlar sua qualidade.  

 

4.3 Análise quantitativa da Imagem Institucional  

 

Nas seções anteriores foi apresentada uma análise descritiva de cada indicador das 

dimensões constitutivas da imagem de uma IES. Contudo, esta análise pode ser 

enriquecida se tais indicadores forem tratados conjuntamente para a definição dos 

respectivos construtos, em consonância com o modelo teórico selecionado. 

 

O referencial teórico apontou doze constructos como preditores da imagem, conforme 

detalhado na Figura 17. Para cada construto foi obtido um valor médio dos seus 

respectivos indicadores, tanto para a amostra de docentes quanto para a de discentes. 

Constructos do modelo Questões 
Atendimento 12, 13, 14 e 15 

Atividade acadêmica (atividade suporte) 10, 11, 25 e 26 

Comunicação 2 e 3 

Conduta empresarial (com os empregados) 7, 8 e 9 

Conduta Institucional 1, 6 e 19  

Conduta Social da IES 4 e 5 

Corpo Docente 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 

Cursos Ofertados 36, 37, 40 e 41 

Infraestrutura 20, 24, 38 e 39 

Mensuração da efetividade da IES 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 e 52 

Posicionamento Interno da IES 21, 22 e 23 

Preço 16, 17 e 18 

Figura 17 - Os Constructos do Modelo - Imagem Institucional 
Fonte: Elaborado pelo autor . 
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Por sua vez, o constructo “Imagem Institucional” foi captado por meio dos indicadores 

retratados nas questões 42 a 52 dos questionários aplicados. Estes indicadores 

abrangem comunicação, conduta institucional, conduta social, conduta empresarial 

com os colaboradores, envolvimento nas atividades acadêmicas, infraestrutura, 

atendimento, preço da mensalidade, qualidade dos cursos ofertados e do corpo 

docente, e efetividade da IES. 

 

Foram obtidos escores médios para cada um desses indicadores que compõem o 

constructo “Imagem Institucional”, tanto para os docentes quanto para os discentes. As 

correlações entre eles estão sintetizadas na Figura 18 e seus valores detalhados na  

Tabela A.1 e Tabela A.2, do Apêndice. 

 

Figura 18 – Correlações entre Indicadores do Constructo “Imagem Institucional”  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Verifica-se que os diversos indicadores que retratam a imagem institucional estão, em 

geral, correlacionados positivamente, sendo exceção apenas a variável preço. Assim, é 

possível agregar estes indicadores e trabalhar com um único escore médio para 

retratar a imagem institucional percebida por cada aluno e professor.  

 

Para alcançar o objetivo geral e analisar a influência de cada construto na imagem 

institucional (variável dependente) foi estimada uma regressão múltipla, usando-se o 
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método dos mínimos quadrados ordinários, onde as variáveis explicativas são os doze 

constructos. A regressão assume a seguinte forma: 

              (1) 

Sendo: 

Yi é a variável dependente - constructo imagem da instituição; 

Xi são variáveis preditoras - doze constructos sugeridos pelo modelo adotado; 

Β0 é o intercepto da regressão; 

Βk indica a intensidade da relação entre a variável dependente e a variável Xk, mantidas 

as demais variáveis constantes; 

k é o número de variáveis preditoras do modelo; 

εi é o termo de erro da regressão, ou perturbação estocástica, indicando a diferença 

entre o valor observado e o valor estimado da variável dependente; 

A equação (1) é estocástica, ou seja, os valores não podem ser previstos exatamente 

com base nos valores da variável independente, mas sim estimados, e por isso há a 

presença de um erro aleatório. Nesse sentido, o modelo clássico de regressão contém 

pressupostos básicos acerca da distribuição de probabilidade o erro aleatório (Gujarati, 

2000). 

A seleção dos constructos que contribuem significativamente para a formação imagem 

institucional, foi obtida por meio do o método Stepwise. No que concerne aos docentes, 

o método selecionou apenas três constructos dentre os doze analisados como 

estatisticamente significativos. Entretanto, é surpreendente constatar que a 

contribuição da conduta empresarial em relação aos docentes e funcionários não é 

significativa, segundo os entrevistados, para a construção da imagem (Tabela 41). 

 

Tabela 41 - Estimativa dos parâmetros – docentes 

Variáveis Coeficientes Desvio Padrão 
Est.. 

t 
P-valor 

 
Constante 

 
1,636 

 
0,458 

 
3,573 

 
0,002 

Construto Conduta Institucional 0,478 0,114 4,207 0,000 
Construto Cursos Ofertados 0,443 0,140 3,159 0,005 
Construto Conduta Empresarial 0,330 0,136 2,432 0,025 
     

     
R²  = 0,727          R² ajustado = 0,686        F  = 17,725 

     

         Fonte: Dados da pesquisa. 
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Registra-se que para os demais construtos não foi possível rejeitar a Hipótese Nula 

(H0), que postula que não há relação estatisticamente significativa entre os Construtos 

e a Imagem Institucional.  

 

Muito embora apenas três dos construtos tenham se mostrado estatisticamente 

significativos, o poder explicativo do modelo é muito alto, cerca de 70%, de tal forma 

que outras variáveis não incluídas explicariam apenas 30% da Imagem Institucional. 

Esta informação é validada pelo teste F, que indica a significância estatística da 

regressão como um todo. Salienta-se, ainda, que o modelo foi ajustado com base em 

informações de corte transversal (cross section), que em geral apresenta menores 

coeficientes de determinação (R²) em relação às estimativas de corte temporal (time 

series). 

  

Tabela 42 - Estimativa dos Parâmetros – Discentes 

 
Variáveis 

 
Coeficientes 

 
Desvio Padrão 

Est.. 
t 

 
P-valor 

 
Constante 

 
0,271 

 
0,101 

 
2,690 

 
0,007 

Construto Conduta Social 0,070 0,034 2,075 0,039 
Construto Atividade Acadêmica 0,158 0,045 3,472 0,001 
Construto Comunicação 0,082 0,030 2,761 0,006 
Construto Cursos Ofertados 0,606 0,042 14,417 0,000 

 

     
                             R²   = 0,730          R² ajustado = 0,727        F  = 236,39 

 

    Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No que diz respeito ao ajustamento do modelo para a amostra dos discentes, os 

resultados da Tabela 42 revelam que quatro construtos apresentaram relação 

estatisticamente significativa com a “Imagem Institucional”: Conduta Social, Atividade 

Acadêmica, Comunicação e Cursos Ofertados. Para estes construtos foi rejeitada H0, 

pois os coeficientes mostraram um valor de probabilidade de significância abaixo de 

5%. Ademais, a capacidade preditiva do modelo é elevada, pois o coeficiente de 

determinação (R² ajustado) é da ordem de 73%, e a estatística F confirma o bom ajuste 

da regressão como um todo. 
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Em suma, a análise de regressão foi capaz de identificar a percepção do corpo docente 

e discente acerca da imagem institucional da IES, que foi elencado como objetivos 

específicos 2 e 3 da dissertação.   

 

Em relação ao quarto objetivo específico estabelecido nesta dissertação, verificou-se 

não haver compatibilidade entre as percepções do corpo discente e do corpo e 

docentes acerca da imagem institucional da IES, uma vez que o método de estimação 

mostrou diferentes composições de variáveis preditoras (construtos).  Esta identificação 

é de suma importância e pode nortear as diferentes estratégias e as ações da Direção 

com os distintos públicos-alvo na construção da “Imagem Institucional”  

 



130 

 

5 Considerações finais  

 

A presente dissertação se propôs a analisar as percepções do corpo discente, do 

corpo docente e do corpo diretivo acerca da imagem institucional da Faculdade Alfa. 

Este objetivo norteador da pesquisa permitiu entender melhor os pontos percebidos 

pelos principais públicos da IES e atender aos objetivos específicos propostos.  

 

É importante observar que a imagem que se constrói de uma organização decorre 

das impressões positivas, negativas ou neutras que cada um de seus públicos 

desenvolve a partir de seus contatos com ela e de seu contexto de atuação. Assim, 

uma instituição sempre tem o intuito de ocupar espaço significativo na mente de seu 

público alvo, mediante mensagens contínuas, duradouras, marcantes e 

principalmente com ofertas de benefícios.  

 

No referencial teórico foram abordados os conceitos e o significado de identidade, 

bem como o processo de formação da imagem organizacional. Ênfase foi dada ao 

marketing educacional, explicitando-se os fatores de atração em instituições de 

ensino. A partir das discussões foi detalhado o modelo analítico adotado na 

pesquisa. 

 

A coleta dos dados baseou-se em uma amostra intencional, mas de grande 

representatividade do público pesquisado. Responderam ao questionário 355 alunos 

de um total de 678 matriculados na instituição de ensino. Além dos alunos, fizeram 

parte da pesquisa todos os professores, coordenadores de curso, superintendência 

de ensino e a diretoria da unidade. Docentes e discentes responderam questões 

sobre o perfil e informações socioeconômicas, bem como, questões referentes a 

diversos ‘atributos de escolha’, avaliados em escala Likert. Os coordenadores, a 

superintendência de ensino e a diretoria responderam um questionário com 

perguntas abertas, versando sobre aspectos estruturais da IES.  

 

No que diz respeito à Direção, observou-se que é unanime a busca pela 

consolidação da marca da IES. A percepção é de uma situação positiva para uma 

parte significativa de indicadores, principalmente pelo fato de a instituição ter apenas 

5 anos de atuação na localidade de Belo Horizonte. Contudo, o corpo diretivo 
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reconhece que há detalhes a serem adequados e ajustados. Em termos da 

comunicação, a Faculdade Alfa exibe também às fragilidades presenciadas no setor 

de educação, que muitas vezes confunde marketing com esforço imediato de 

vendas, dificultando o processo de comunicação de seus cursos junto a seus 

clientes e uma recordação satisfatória dos seus anúncios. 

 

Há uma concordância entre a direção, docentes e alunos quanto à boa conduta 

institucional e social da IES, sendo relatadas inúmeras ações de responsabilidade 

social. Contudo, muito embora a IES Alfa realize várias ações de responsabilidade 

social, observou-se que várias delas não se situam no “core business” da instituição, 

que é o ensino. Assim sendo, torna-se necessário tratar da Responsabilidade Social 

Empresarial como um conjunto de práticas da organização que integra sua 

estratégia corporativa e que tem como finalidade gerar benefícios para todas as 

partes envolvidas na atividade da empresa (clientes, empregados, acionistas, 

comunidade, periferia etc.). Tornar a IES uma comunidade socialmente exemplar é 

usufruir uma dupla fonte de aprendizagem: o estudante aprende na instituição o que 

realmente interessa à sua carreira, mas também aprende bons hábitos e valores 

cidadãos. Essa iniciativa poderá, certamente, auxiliar a construção da imagem 

institucional. 

 

Segundo a Direção, a Faculdade Alfa tem uma boa equipe de professores com 

formação adequada, com presença de mestres e doutores, atuantes no mercado 

profissional. Esta opinião da Direção é compartilhada pelos alunos e professores 

entrevistados, sendo, portanto, consenso de que o quadro docente é experiente e 

tem escolaridade condizente com às exigências da Capes. Não obstante esta 

concordância, e em linha com as discussões apresentadas no referencial teórico, a 

IES deveria envidar cada vez mais esforços para qualificar os docentes, almejando 

contar com um maior número de doutores em seu quadro, o que pode transmitir 

informações aos stakeholders sobre a imagem e qualidade da IES, proporcionando 

atração de um estudante mais qualificado e disposto a arcar com maiores 

mensalidades. 

 

A localização da instituição e o valor da mensalidade foram os motivos principais 

relatados pelos discentes para a escolha da IES. É unanime, também, para a 
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Direção que a instituição tem uma boa relação custo-benefício, uma vez que a IES 

conta com um time de profissionais atuantes e experientes, e que ao mesmo tempo, 

pratica taxas escolares bem econômicas. Entretanto, não pode ser desconsiderada a 

estreita ligação entre preços, qualidade de produtos e serviços e a satisfação de 

clientes, conforme se discutiu no referencial teórico. Assim, algumas alternativas 

devem ser pensadas para angariar reputação e fortalecer a imagem institucional. Por 

exemplo, empresas educacionais têm dado ênfase a alguns cursos que cobram mais 

altas mensalidades, mas entregam maior valor aos alunos. Outras introduzem 

cursos de pós-graduação stricto sensu, concedendo bolsas aos estudantes, e 

também ofertando cursos de alto nível, que exercem efeitos positivos nos cursos de 

graduação e, portanto, na imagem institucional. 

 

Em relação às percepções dos docentes e discentes, as estatísticas descritivas 

apontam divergências marcantes por parte desses dois stakeholders. Os estudantes 

são, em geral, mais críticos em relação aos vários aspectos abordados. Assim 

sendo,  mediante uma análise quantitativa procurou-se aprofundar a análise no 

intuito de identificar a percepção destes dois públicos acerca da imagem institucional 

da IES. Foi estimada uma regressão múltipla tendo como variáveis explicativas os 

doze construtos identificados no modelo analítico. Os resultados, amparados por 

bom ajuste do modelo e coeficientes estatisticamente significativos, mostraram 

diferentes composições de variáveis preditoras (construtos) da imagem institucional 

da IES: para os docentes, figuram como muito importantes os cursos ofertados, e as 

condutas institucional e empresarial. Para os discentes, os cursos ofertados, a 

atividade acadêmica, a comunicação e a conduta social.  

 

Em suma, a análise de regressão foi capaz de identificar a percepção do corpo 

docente e discente acerca da imagem institucional da IES, que foi elencado dentre 

os objetivos específicos da dissertação. Para finalizar, registra-se que é expectativa 

do autor, que os resultados do trabalho possam auxiliar a Direção da IES 

compreender melhor as percepções de seus principais públicos. Analisando cada 

um dos construtos que foram identificados como relevantes, os gestores terão 

condições de verificar os pontos fracos e fortes da empresa e, a partir daí, delinear 

estratégias e ações na construção da “Imagem Institucional”. 

. 
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Apêndices 
 
Apêndice 1 – Questionários da Pesquisa 
 
 

 

- Questionário de dissertação -  
Título: A imagem corporativa de uma Instituição de Ensino 
Superior na perspectiva de seus públicos 
 
Orientador: Prof. Dr. Ronaldo Lamounier Locatelli 
Coorientador: Prof. Dr. José Edson Lara  
Mestrando: Ronaldo Borges Simões 

Esta pesquisa é parte integrante de uma dissertação de Mestrado da Fundação 
Pedro Leopoldo, que tem por objetivo comparar as percepções do corpo Discente, 
do corpo Docente e do corpo Diretivo acerca da imagem institucional da Faculdade 
Alfa. Gostaríamos de contar com sua valiosa colaboração. 
 
INSTRUÇÕES 
- Sua resposta é sigilosa. Não é necessário se identificar. 
- Após você preencher todas as respostas a caneta (preta ou azul), devolva ao 
aplicador da pesquisa. 
- Se você tiver dúvidas, consulte o aplicador para lhe esclarecer. 

 
Obs.: Lembre-se que a presente pesquisa refere-se à avaliação da imagem 
institucional, portanto, você deve levar em consideração a sua percepção sobre 
cada um dos fatores relacionados, baseado no que você acredita no que ouve falar 
ou no que você imagina sobre a Faculdade Alfa. Sua opinião pode corresponder ou 
não à realidade.  
 
 
 

Formulário Discente 

 
Bloco 1 - Questões de 1 a 13 - Perfil do Respondente 
 
A1 Indique o curso em que está matriculado:  
 
(  ) Administração  (   )  Ciências Contábeis   (   ) Processos Gerenciais   (   ) Recursos Humanos      (   
) Gestão Hospitalar      (   )  Enfermagem   (   )  Letras   
            
A2 – Indique o Período do curso em que você está matriculado:    _______________ 
 
A3. Indique o principal motivo por que você escolheu esta instituição para estudar (pode citar quantos 
quiser): 

1. (  ) Imagem percebida da qualidade da Instituição 
2. (  ) Localização da Instituição 

(  ) Perto da residência 
(  ) Perto do trabalho 
(  ) Outra conveniência, citar: 
____________________________________________________________ 

3. (  ) O curso oferecido só estava sendo ofertado na Faculdade Alfa. 
4. (  ) Qualidade das instalações 
5. (  ) Valor das mensalidades 
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6. (  ) Satisfação de necessidades pessoais como, (marcar a seguir): 
(  ) objetivo de vida          (   ) expectativa de familiares    (   )  status pretendido 
(  ) identificação com os seus valores      (     )  vínculos de amizade  
(  ) Outro(s) motivo(s). Citar:_________________________ 

 
A4- Você já possui graduação superior?  
Qual?__________________________________________________________________ 
 
A5.Gênero:  1. (  ) Masculino  2. (  ) Feminino  3.(  ) Outro 
 
A6. Qual é sua faixa etária (idade)?   
(    )  17 a 21           (   ) 22 a 26         (   ) 27 a 31       (   ) 32 a 44         (    ) acima de 44 anos  
 
A7.Em que cidade você reside ou mora? 
( ) Belo Horizonte   (  ) Betim   (  ) Contagem   (  )  Ibirité    (  ) Lagoa Santa  (  ) Santa Luzia  (  )  
outra__________ 
 
A8.Faixa de renda familiar: 
1. (  ) Até R$ 1.500,00      2. (  ) de R$ 1.501,00  até R$ 3.000,0       3. (  ) de R$ 3.001,00 até R$ 
4.500,00 
4. (  ) de R$ 4.501,00 até R$ 6.000,00   5. (  ) de R$ 6.001,00 até  R$ 7.500,00      6. (  ) acima de R$ 
7.501,00  

 
A9.Experiência profissional: 
 

1. (  ) Nunca trabalhou   2. (  ) Tempo de experiência profissional menor 
que 1 ano 

3.(  )Tempo de experiência profissional entre 
1 e 3 anos 

4. (  ) Tempo de experiência profissional entre 
3 e 5 ano 

5.(  )Tempo de experiência profissional entre 
5 e 10 anos 

6. (  ) Tempo de experiência profissional acima 
de 10 anos 

7 (   ) Não estou trabalhando  

 
A10 . Qual seu setor de atuação na instituição em que trabalha, atualmente? 
(   )  Administrativo     (   ) Financeiro     (  ) Comercial/venda      (   ) RH/Dep.Pessoal              (   )  
Contábil/Fiscal  (   )   Planejamento     (   ) Não trabalho                  (   ) Outros.Qual _______________ 
 

A11. Na instituição em que você trabalha atualmente, você é? 
(  ) Operacional       (   ) Gerência       (   ) Coordenação   (   )Diretoria    (   ) Técnico   (   )  Não 
trabalho         (   ) Dono / Sócio          (   ) Outros. Qual_____________  

 
A12 – Você faria/continuaria seus estudos na Faculdade Alfa? 
Doutorado  (   )   Mestrado (   ) Nova Graduação (   ) Pós-graduação/MBA  (    )    Cursos de curta 
duração (    ) 
 
A13 -  De acordo com sua percepção  a Faculdade Alfa  está voltada para qual tipo de aluno : 
      Classe  A (   )          Classe B (   ) Classe C (   )      Classe D (    ) 
 
 

Bloco 2 – Atributos de Escolha: Questões de 1 a 52 
 
 
As questões de 1

 
a 52, apresentadas a seguir, devem ser respondidas marcando-se “X”  na 

escala de 1
 
a 5 que segue cada afirmativa. Faça a escolha considerando a sua opinião quanto 

ao grau de concordância ou discordância em relação aos fatores que estão sendo avaliadas. 
 
Obs.: Lembre-se que a presente pesquisa refere-se à avaliação da imagem e posicionamento, 
portanto, você deverá levar em consideração a sua percepção sobre cada um dos fatores 
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relacionados, baseado no que você acredita, no que ouve falar ou no que você imagina sobre a 
Faculdade Alfa. Sua opinião pode corresponder ou não à realidade 

 
 
Item 

 
                        Fatores 

   Discordo 
  
fortemente 
    
       (1) 

  Discordo 
mais do 
que 
  concordo 
       (2) 

Não 
tenho 
opinião 
 
    (3) 

  Concordo 
mais do 
que 
    discordo 
        (4) 

Concordo 
totalmente 
 
       (5) 

1 A Faculdade Alfa possui reputação positiva 
na sociedade 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

2 A comunicação da Faculdade Alfa com o 
público-alvo é 
Eficaz. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

3 A marca da Faculdade proporciona status aos 
alunos da Faculdade Alfa  junto à sociedade. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

4 A Faculdade Alfa investe em atividades 
culturais, através da realização de eventos de 
interesse da comunidade acadêmica.  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

5 A Faculdade Alfa preocupa-se com a 
comunidade realizando ações sociais. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

6 A Faculdade Alfa interage com a iniciativa 
privada, visando a realização de parcerias em 
projetos que envolvam a comunidade 
acadêmica. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

7 A Faculdade Alfa atrai profissionais administrativos 
(não docentes) qualificados para o seu quadro 
funcional. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

8 A Faculdade Alfa consegue manter 
profissionais administrativos qualificados em 
seu quadro funcional. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

9 Os profissionais administrativos que 
trabalham na Faculdade Alfa são estimulados 
a se aprimorarem e se desenvolverem 
constantemente. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

10 A direção da Faculdade Alfa procura ter 
envolvimento com as atividades acadêmicas. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

11 O coordenador de curso da Faculdade Alfa 
tem envolvimento com as atividades 
acadêmicas. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

12 Os funcionários da Faculdade Alfa são 
corteses no atendimento. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

13 Os funcionários da Faculdade Alfa são 
prestativos quando solicitados. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

14 As informações fornecidas pelos funcionários 
da Faculdade Alfa são confiáveis. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

15 Os prazos prometidos pelos funcionários para 
entrega dos serviços prestados são 
cumpridos. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

16 As mensalidades da Faculdade Alfa são 
fatores que influenciam a decisão de escolha 
da instituição. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

17 Os descontos nas mensalidades da 
Faculdade Alfa são fatores que influenciam a 
decisão de escolha da instituição. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

18 A relação custo/benefício que a Faculdade 
Alfa proporciona aos alunos é satisfatória. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

19 A Faculdade Alfa possui perfil de instituição 
inovadora. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

20 A Faculdade Alfa possui instalações físicas 
adequadas para a sua finalidade. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

21 A Faculdade Alfa disponibiliza seus Manuais,  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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Regulamentos e Regimentos para seu público 
alvo. 

22 A Faculdade Alfa está voltada para alunos 
egressos do 2ª grau. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

23 A Faculdade Alfa está voltada para 
profissionais que necessitam de reciclagem. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

24 A localização da Faculdade Alfa é satisfatória (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

25 A Faculdade Alfa procura incentivar a 
participação dos alunos em programas de 
iniciação científica.(*) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

26 A Faculdade Alfa apoia a realização de 
estágios profissionalizantes, através da 
intermediação junto a empresas e/ou 
entidades de integração empresa/escola. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

27 A Faculdade Alfa atrai professores titulados 
(mestres e doutores) para seu quadro 
funcional. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

28 A Faculdade Alfa consegue manter 
professores experientes para o seu quadro 
funcional. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

29 A Faculdade Alfa estimula o aprimoramento 
profissional de seus professores.  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

30 Os professores da Faculdade Alfa são bem 
preparados em termos de didática. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

31 Os professores da Faculdade Alfa são bem 
preparados em termos de formação 
conceitual. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

32 Os professores da Faculdade Alfa possuem 
titulação adequada. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

33 Os professores da Faculdade Alfa são mais 
qualificados do que os de outras instituições. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

34 Os professores da Faculdade Alfa 
demonstram ser motivados para ministrarem 
suas aulas. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

35 Os critérios utilizados pela Faculdade Alfa 
para avaliação de desempenho dos 
professores são adequados. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

36 Os cursos de graduação ofertados pela 
Faculdade Alfa possuem conteúdos 
adequados à realidade do mundo do trabalho. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

37 A Faculdade Alfa oferece cursos de 
graduação de qualidade 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

38 A biblioteca da Faculdade Alfa atende 
satisfatoriamente às necessidades de seus 
públicos. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

39 Os laboratórios existentes na Faculdade Alfa 
atendem satisfatoriamente às necessidades 
de seus públicos. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

40 O profissional egresso da Faculdade Alfa tem 
boa receptividade no mercado de trabalho 
local. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

41 O diploma da Faculdade Alfa tem grande 
valor junto ao mercado de trabalho local. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

42 Faculdade Alfa é eficaz.  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

43 No geral, a Conduta Institucional da 
Faculdade Alfa é excelente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

44 No geral, a Conduta Social gera ambiente 
positivo para a Faculdade Alfa. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

45  No geral, a Conduta empresarial com os (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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colaboradores é excelente.  

46 No geral, há um envolvimento nas Atividades 
Acadêmicas .  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

47 No geral, a Infraestrutura da Faculdade Alfa é 
excelente. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

48 No geral, o Atendimento é excelente (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

49 No geral, o Preço da mensalidade é 
excelente. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

50 No geral, os Cursos Ofertados são de 
excelente qualidade. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

51 No geral, o Corpo Docente é Excelente (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

52 No geral, a Efetividade (eficiência mais 
eficácia) da Faculdade Alfa é excelente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

(*) Os programas de iniciação científica são voltados para estimular o aluno da graduação a participar 
de projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e orientação adequada, individual 
e continuada, que culminam com um trabalho final e valorizado, fornecendo retorno imediato, com 
vistas à continuidade de sua formação, de modo particular na pós-graduação (Projeto Integrador, 
Visitas Técnicas). 
 
 

Bloco 3 - Imagem e Comunicação 
 

Questões de 53 a 63 – Escala Likert  
 
Avalie a Faculdade Alfa em relação aos aspectos apresentados nas questões de nº 52 a 63, 
CIRCULANDO na escala crescente de 1 a 5 o número que melhor traduz sua opinião. 

 

53 
Estrutura administrativa (composição do quadro funcional e exercício das atribuições) 

Insuficiente  1 2 3 4 5 Eficiente 

 

54 
 

Instalações administrativas (espaço físico; salas de aula, salas de professores, auditório, etc.) 
Antiquadas  1 2 3 4 5 Modernas 

 

55 
Clima acadêmico 
                       Desagradável  1 2 3 4 5 Agradável 

 

56 
 

Postura em termos de ensino 
Tradicional  1 2 3 4 5 Inovadora 

 

57 
 

Professores 
Não dedicados 1 2 3 4 5 Dedicados 

 

58 
 

Alunos 
                               Desinteressados 1 2 3 4 5          Interessados 

 

59 
 

Funcionários administrativos 
                    Desmotivados 1 2 3 4 5 Motivados 

 

60 
 
 

Administradores (direção e coordenação) 
          Não envolvidos com 1 2 3 4 5 Envolvidos com as 
atividades acadêmicas                        ativid. Acadêmicas 

 

61 
 

Imagem da Faculdade Alfa como instituição de ensino superior 
                    Extremamente  1 2 3 4 5 Extremamente  
                    Negativa                                                                                              positiva 

 

62 
 

Futuro da Faculdade Alfa 
           Estagnação  1 2 3 4 5 Expansão 
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63 
 

Qual o seu grau de satisfação com a FACULDADES  ALFA? 
      Extremamente baixo  1 2 3 4 5 Extremamente 
alto 

 
 
 
 

Questão 64  
 
64. Em sua percepção, qual a nota de “1” a “10” que:   
- O aluno daria para a Faculdade Alfa                         (    ) 
- Um professor daria para a Faculdade Alfa                (    ) 
- Um diretor daria para a Faculdade Alfa                     (    ) 
- Um empresário daria para a Faculdade Alfa             (    ) 
 

 
 
SIMÕES, Ronaldo Borges, 
Setembro, 2015. 
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Formulário Docente 
 
 

Bloco 1 - Questões de 1 a 12 - Perfil do Respondente 
 
 
P1. Indique o tempo que você trabalha na Faculdade Alfa: 
(  ) Menos de 1 ano           (  ) Mais de 1 ano         (  ) mais de 2 anos 
 
P2. Informe como você veio trabalhar na Faculdade Alfa. 
1. (  ) Através de anúncio 
2. (  ) Enviou currículo à Instituição 
3. (  ) Fazia parte do quadro funcional da mantenedora da Faculdade Alfa. 
4. (  ) Foi convidado a dar aula na Faculdade Alfa. 
5. (  ) Foi indicado por pessoas integrantes do quadro funcional ou docente. 
6. (  ) Outro(s) fator(es). Explicar_______________________________________ 
 
P3. Gênero: (   ) Masculino       (  )  Feminino       (  ) Outro 
 
 
P4. Qual sua Idade? ___________________ 
 
P5 – Em qual cidade você mora ou reside?  ______________________ 
 
P6. Faixa de renda familiar: 
1. (  ) Até R$ 1.500,00      2. (  ) de R$ 1.501,00  até R$ 3.000,0       3. (  ) de R$ 3.001,00 até R$ 
4.500,00 
4. (  ) de R$ 4.501,00 até R$ 6.000,00   5. (  ) de R$ 6.001,00 até  R$ 7.500,00      6. (  ) acima de R$ 
7.501,00  
 
P7 – Qual é seu tempo de  Experiência profissional na docência: 
1. ( ) Trabalha a menos de 1 ano    2.( )Tempo de experiência profissional entre 1 e 3 anos 
3. ( ) Tempo de experiência profissional entre 3 e 5 anos  4.( )Tempo de experiência profissional entre 
5 e 10 anos  5. (  ) Tempo de experiência profissional acima de 10 anos 
 
P8- Você trabalha em outra instituição de educação? ( ) Sim ( ) Não 
 
P9 - Você tem outra atividade remunerada além da Docência?  Qual?________________      
 
P10- Qual a sua graduação: (  ) Superior completo (  ) Pós Graduado (  ) Mestre   (  ) Mestrando  
(  ) Doutor     (  ) Doutorando    (  ) Pós Doutor 
 
P11 – Você trabalha em outra instituição que não na área da educação? (   ) Sim   (   ) Não 
 
P12. De acordo com sua percepção a Faculdade Alfa está voltada para qual tipo de aluno : Classe A ( 
) Classe B ( ) Classe C ( ) Classe D ( ) 
 
 

Bloco 2 – Atributos de Escolha: Questões de 1 a 52 
 
 
As questões de 1

 
a 52, apresentadas a seguir, devem ser respondidas marcando-se “X”  na 

escala de 1
 
a 5 que segue cada afirmativa. Faça a escolha considerando a sua opinião quanto 

ao grau de concordância ou discordância em relação aos fatores que estão sendo avaliadas. 
 
Obs.: Lembre-se que a presente pesquisa refere-se à avaliação da imagem e posicionamento, 
portanto, você deverá levar em consideração a sua percepção sobre cada um dos fatores 
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relacionados, baseado no que você acredita, no que ouve falar ou no que você imagina sobre a 
Faculdade Alfa. Sua opinião pode corresponder ou não à realidade 

 
 
Item 

 
                        Fatores 

   Discordo 
  
fortemente 
    
       (1) 

  Discordo 
mais do 
que 
  concordo 
       (2) 

Não 
tenho 
opinião 
 
    (3) 

  Concordo 
mais do 
que 
    discordo 
        (4) 

Concordo 
totalmente 
 
       (5) 

1 A Faculdade Alfa possui reputação positiva 
na sociedade 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

2 A comunicação da Faculdade Alfa com o 
público-alvo é Eficaz 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

3 A marca da Faculdade proporciona status aos 
alunos da Faculdade Alfa junto à sociedade. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

4 A Faculdade Alfa investe em atividades 
culturais, através da realização de eventos de 
interesse da comunidade acadêmica.  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

5 A Faculdade Alfa preocupa-se com a 
comunidade realizando ações sociais. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

6 A Faculdade Alfa interage com a iniciativa 
privada, visando a realização de parcerias em 
projetos que envolvam a comunidade 
acadêmica. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

7 A Faculdade Alfa atrai profissionais 
administrativos (não docentes) qualificados 
para o seu quadro funcional. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

8 A Faculdade Alfa consegue manter 
profissionais administrativos qualificados em 
seu quadro funcional. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

9 Os profissionais administrativos que 
trabalham na Faculdade Alfa são estimulados 
a se aprimorarem e se desenvolverem 
constantemente. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

10 A direção da Faculdade Alfa procura ter 
envolvimento com as atividades acadêmicas. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

11 O coordenador de curso da Faculdade Alfa 
tem envolvimento com as atividades 
acadêmicas. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

12 Os funcionários da Faculdade Alfa são 
corteses no atendimento. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

13 Os funcionários da Faculdade Alfa são 
prestativos quando solicitados. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

14 As informações fornecidas pelos funcionários 
da Faculdade Alfa são confiáveis. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

15 Os prazos prometidos pelos funcionários para 
entrega dos serviços prestados são 
cumpridos. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

16 As mensalidades da Faculdade Alfa são 
fatores que influenciam a decisão de escolha 
da instituição. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

17 Os descontos nas mensalidades da 
Faculdade Alfa são fatores que influenciam a 
decisão de escolha da instituição. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

18 A relação custo/benefício que a Faculdade 
Alfa proporciona aos alunos é satisfatória. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

19 A Faculdade Alfa possui perfil de instituição 
inovadora. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

20 A Faculdade Alfa possui instalações físicas 
adequadas para a sua finalidade. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

21 A Faculdade Alfa disponibiliza seus Manuais,  (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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Regulamentos e Regimentos para seu público 
alvo. 

22 A Faculdade Alfa está voltada para alunos 
egressos do 2ª grau. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

23 A Faculdade Alfa está voltada para 
profissionais que necessitam de reciclagem. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

24 A localização da Faculdade Alfa é satisfatória (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

25 A Faculdade Alfa procura incentivar a 
participação dos alunos em programas de 
iniciação científica.(*) 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

26 A Faculdade Alfa apoia a realização de 
estágios profissionalizantes, através da 
intermediação junto a empresas e/ou 
entidades de integração empresa/escola. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

27 A Faculdade Alfa atrai professores titulados 
(mestres e doutores) para seu quadro 
funcional. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

28 A Faculdade Alfa consegue manter 
professores experientes para o seu quadro 
funcional. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

29 A Faculdade Alfa estimula o aprimoramento 
profissional de seus professores.  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

30 Os professores da Faculdade Alfa são bem 
preparados em termos de didática. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

31 Os professores da Faculdade Alfa são bem 
preparados em termos de formação 
conceitual. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

32 Os professores da Faculdade Alfa possuem 
titulação adequada. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

33 Os professores da Faculdade Alfa são mais 
qualificados do que os de outras instituições. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

34 Os professores da Faculdade Alfa 
demonstram ser motivados para ministrarem 
suas aulas. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

35 Os critérios utilizados pela Faculdade Alfa 
para avaliação de desempenho dos 
professores são adequados. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

36 Os cursos de graduação ofertados pela 
Faculdade Alfa possuem conteúdos 
adequados à realidade do mundo do trabalho. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

37 A Faculdade Alfa oferece cursos de 
graduação de qualidade 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

38 A biblioteca da Faculdade Alfa atende 
satisfatoriamente às necessidades de seus 
públicos. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

39 Os laboratórios existentes na Faculdade Alfa 
atendem satisfatoriamente às necessidades 
de seus públicos. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

40 O profissional egresso da Faculdade Alfa tem 
boa receptividade no mercado de trabalho 
local. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

41 O diploma da Faculdade Alfa tem grande 
valor junto ao mercado de trabalho local. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

42 No geral, a Comunicação da Faculdade Alfa é 
eficaz.  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

43 No geral, a Conduta Institucional da 
Faculdade Alfa é excelente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

44 No geral, a Conduta Social gera ambiente 
positivo para a Faculdade Alfa. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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45  No geral, a Conduta Empresarial com os 
colaboradores é excelente. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

46 No geral, há um envolvimento nas Atividades 
Acadêmicas .  

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

47 No geral, a Infraestrutura da Faculdade Alfa é 
excelente. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

48 No geral, o Atendimento é excelente (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

49 No geral, o Preço da mensalidade é 
excelente. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

50 No geral, os Cursos Ofertados são de 
excelente qualidade. 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

51 No geral, o Corpo Docente é Excelente (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

52 No geral, a Efetividade (eficiência mais 
eficácia) da Faculdade Alfa é excelente 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

(*) Os programas de iniciação científica são voltados para estimular o aluno da graduação a participar 
de projetos de pesquisa com qualidade acadêmica, mérito científico e orientação adequada, individual 
e continuada, que culminam com um trabalho final e valorizado, fornecendo retorno imediato, com 
vistas à continuidade de sua formação, de modo particular na pós-graduação (Projeto Integrador, 
Visitas Técnicas). 
 
 

Bloco 3 - Imagem e Comunicação 
 

Questões de 53 a 63 – Escala Likert  
 
 
Avalie a Faculdade Alfa em relação aos aspectos apresentados nas questões de nº 53 a 63, 
CIRCULANDO na escala crescente de 1 a 5 o número que melhor traduz sua opinião. 

 

53 
Estrutura administrativa (composição do quadro funcional e exercício das atribuições) 

Insuficiente  1 2 3 4 5 Eficiente 

 

54 
 

Instalações administrativas (espaço físico;salas de aula, salas de professores, auditório, etc.) 
Antiquadas  1 2 3 4 5 Modernas 

 

55 
 

Clima acadêmico 
                       Desagradável  1 2 3 4 5 Agradável 

 

56 
 

Postura em termos de ensino 
Tradicional  1 2 3 4 5 Inovadora 

 

57 
 

Professores 
Não dedicados 1 2 3 4 5 Dedicados 

 

58 
 

Alunos 
                               Desinteressados 1 2 3 4 5          Interessados 

 

59 
 

Funcionários administrativos 
                    Desmotivados 1 2 3 4 5 Motivados 

 

60 
 
 

Administradores (direção e coordenação) 
          Não envolvidos com 1 2 3 4 5 Envolvidos com as 
atividades acadêmicas                        ativid. Acadêmicas 

 

61 
 

Imagem da Faculdade Alfa como instituição de ensino superior 
                    Extremamente  1 2 3 4 5 Extremamente  
                    Negativa                                                                                              positiva 
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62 
 

Futuro da Faculdade Alfa 
           Estagnação  1 2 3 4 5 Expansão 

 

63 
 

Qual o seu grau de satisfação com a Faculdade Alfa? 
      Extremamente baixo  1 2 3 4 5 Extremamente 
alto 

 
64. Em sua percepção, qual a nota de “1” a “10” que:  
- O aluno daria para a Faculdade Alfa                           (    ) 
- Um professor daria para a Faculdade Alfa                  (    ) 
- Um diretor daria para a Faculdade Alfa                       (    ) 
- Um empresário daria para a Faculdade Alfa               (    ) 

 
 
SIMÕES, Ronaldo Borges, 
Setembro, 2015. 
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Formulário Direção / Coordenação 

 

 
As questões de 1 a 11, apresentadas a seguir, devem ser respondidas 
considerando a sua opinião quanto ao grau de concordância ou discordância 
em relação aos fatores que estão sendo avaliados. 
 
 
1- No geral, a Comunicação da Faculdade Alfa é eficaz? 
2 - No geral, a Conduta Institucional da Faculdade Alfa é excelente? 
3 - No geral, a Conduta Social gera ambiente positivo para a Faculdade Alfa? 
4 - No geral, a Conduta Empresarial com os colaboradores é excelente? 
5 - No geral, há um envolvimento nas Atividades Acadêmicas por parte da direção? 
6 - No geral, a Infraestrutura da Faculdade Alfa é excelente? 
7 - No geral, o Atendimento é excelente? . 
8 - No geral, o Preço da mensalidade é excelente? 
9 - No geral, os Cursos Ofertados são de excelente qualidade? 
10 - No geral, o Corpo Docente é Excelente? 
11 - No geral, a Efetividade (eficiência mais eficácia) da Faculdade Alfa é excelente? 
 
 
 
 
 
 

SIMÕES, Ronaldo Borges, 
Setembro, 2015. 
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Apêndice 2 – Coeficientes de Correlação entre os Atributos de Imagem 
 

Tabela A.1 -  Correlação entre Atributos de Imagem: Docentes 
 

 
 

Q42 Q43 Q44 Q45 Q46 Q47 Q48 Q49 Q50 Q51 Q52 

Q42 
No geral, a 

Comunicação da 
IES é eficaz. 

Correlação de Pearson 1,000 
          

P-Valor 
           

Q43 
No geral, a Conduta 

Institucional da IES 
é excelente 

Correlação de Pearson 0,677** 1,000 
         

P-Valor 0,000 
          

Q44 

No geral, a Conduta 

Social gera 

ambiente positivo 
para a IES. 

Correlação de Pearson 0,598** 0,655** 1,000 
        

P-Valor 0,002 0,001 
         

Q45 

No geral, a Conduta 

Empresarial com os 
colaboradores é 

excelente. 

Correlação de Pearson 0,598** 0,655** 1,000** 1,000 
       

P-Valor 0,002 0,001 0,000 
        

Q46 

No geral, há um 

envolvimento nas 
Atividades 

Acadêmicas. 

Correlação de Pearson 0,455* 0,368 0,381 0,381 1,000 
      

P-Valor 0,025 0,077 0,066 0,066 
       

Q47 
No geral, a 
Infraestrutura da 

IES é excelente. 

Correlação de Pearson 0,710** 0,587** 0,627** 0,627** 0,541** 1,000 
     

P-Valor 0,000 0,003 0,001 0,001 0,006 
      

Q48 
No geral, o 
Atendimento é 

excelente 

Correlação de Pearson 0,319 0,172 0,356 0,356 0,626** 0,530** 1,000 
    

P-Valor 0,129 0,423 0,088 0,088 0,001 0,008 
     

Q49 
No geral, o Preço da 

mensalidade é 
excelente. 

Correlação de Pearson -0,276 -0,139 0,244 0,244 0,158 -0,165 0,097 1,000 
   

P-Valor 0,191 0,516 0,250 0,250 0,462 0,442 0,652 
    

Q50 
No geral, os Cursos 

Ofertados são de 
excelente qualidade. 

Correlação de Pearson 0,089 0,097 0,351 0,351 0,423* 0,162 0,280 0,416* 1,000 
  

P-Valor 0,678 0,654 0,093 0,093 0,039 0,450 0,185 0,043 
   

Q51 
No geral, o Corpo 

Docente é Excelente 

Correlação de Pearson 0,278 0,169 0,364 0,364 0,530** 0,208 0,196 0,188 0,762** 1,000 
 

P-Valor 0,189 0,431 0,081 0,081 0,008 0,328 0,359 0,379 0,000 
  

Q52 

No geral, a 

Efetividade 
(eficiência mais 

eficácia) da IES é 

excelente 

Correlação de Pearson 0,692** 0,568** 0,519** 0,519** 0,626** 0,530** 0,415* 0,097 0,455* 0,409* 1,000 

P-Valor 0,000 0,004 0,009 0,009 0,001 0,008 0,044 0,652 0,025 0,047 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela A.2 - Correlação entre Atributos de Imagem: Dicentes 

 

 
 

Q42 Q43 Q44 Q45 Q46 Q47 Q48 Q49 Q50 Q51 Q52 

Q42 

No geral, a 

Comunicação da 

IES é eficaz. 

Correlação de Pearson 1,000 
          

P-Valor 
           

Q43 

No geral, a 

Conduta 

Institucional da IES 
é excelente 

Correlação de Pearson 0,754** 1,000 
         

P-Valor 0,000 
          

Q44 

No geral, a 

Conduta Social 
gera ambiente 

positivo para a IES. 

Correlação de Pearson 0,715** 0,771** 1,000 
        

P-Valor 0,000 0,000 
         

Q45 

No geral, a 

Conduta 
Empresarial com os 

colaboradores é 

excelente. 

Correlação de Pearson 0,651** 0,691** 0,686** 1,000 
       

P-Valor 0,000 0,000 0,000 
        

Q46 

No geral, há um 

envolvimento nas 

Atividades 
Acadêmicas. 

Correlação de Pearson 0,596** 0,663** 0,693** 0,663** 1,000 
      

P-Valor 0,000 0,000 0,000 0,000 
       

Q47 

No geral, a 

Infraestrutura da 

IES é excelente. 

Correlação de Pearson 0,616** 0,619** 0,618** 0,617** 0,612** 1,000 
     

P-Valor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
      

Q48 

No geral, o 

Atendimento é 

excelente 

Correlação de Pearson 0,599** 0,610** 0,570** 0,569** 0,576** 0,662** 1,000 
    

P-Valor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
     

Q49 
No geral, o Preço 
da mensalidade é 

excelente. 

Correlação de Pearson 0,295** 0,302** 0,363** 0,323** 0,350** 0,248** 0,324** 1,000 
   

P-Valor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
    

Q50 

No geral, os Cursos 
Ofertados são de 

excelente 

qualidade. 

Correlação de Pearson 0,546** 0,604** 0,622** 0,568** 0,596** 0,520** 0,550** 0,480** 1,000 
  

P-Valor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   

Q51 

No geral, o Corpo 

Docente é 

Excelente 

Correlação de Pearson 0,580** 0,635** 0,619** 0,616** 0,591** 0,551** 0,548** 0,439** 0,698** 1,000 
 

P-Valor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
  

Q52 

No geral, a 
Efetividade 

(eficiência mais 

eficácia) da IES é 
excelente 

Correlação de Pearson 0,620** 0,690** 0,680** 0,655** 0,625** 0,623** 0,591** 0,385** 0,712** 0,788** 1,000 

P-Valor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

P-Valor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 


