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RESUMO 
 
 

A pesquisa descritiva neste trabalho teve comoobjetivo analisar os atributos 

determinantes da escolha de uma Instituição de Ensino Superior por alunos 

egressos do ensino médio, tendo como referência a cidade de Paranavaí no estado 

do Paraná. Realizou-se uma pesquisa quantitativa e qualitativa em duas etapas 

sendo a primeira junto aos concluintes do ensino médio em 2012 nos colégios 

públicos e privados da cidade e a segunda com os coordenadores de ensino dos 

três colégios particulares e o chefe do Núcleo Regional de Educação.Pelos 

resultados observou-se que, para os dois grupos, os principais atributos da 

preferência são:a) a qualidade dos cursos e corpo docente; b)a conceituação da 

instituição, seja pelo mercado de trabalho, seja pelo MEC; c) os métodos de ensino 

e aprendizageme a estrutura da instituição. A classificação em fatores de imagem 

apresenta o fator 3como prioridade – corpo docente queem relação aos atributos 

intrínsecos apresentam maior média. Os atributos importantes e também atributos 

determinantes apresentam como mais influenciadores itens ligados ao corpo 

docente.Concluiu-se que para os alunos provenientes de escola pública é 

preferencial (1) ter apoio da Instituição para a realização de estágios 

profissionalizantes através da intermediação junto a empresas e/ou entidades de 

integração empresa/escola; (2) o nível de qualificação dos professores (mestres, 

doutores); (3) amotivação dos professores em ensinar e; (4) a aceitação do aluno já 

formado no mercado de trabalho. Para os alunos que estudam em colégios 

particulares são elementos influenciadores na escolha (1) a experiência e a 

motivação dos professores em ensinar; (2)seo aluno formado tem boa aceitação no 

mercado de trabalho; (3) o nível de qualificação dos professores (mestres, doutores); 

(4) a Instituição que oferece os cursos (opções de cursos) desejados. 
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ABSTRACT 

 

The descriptive research in this paper was to analyze the attributes for choosing a 

Higher Education Institution for graduating high school students, with reference to 

Paranavaí city of the state of Paraná. We performed a quantitative and qualitative 

research in two stages with the first being to graduating high school in 2012 in public 

and private schools of the city and the second with the coordinators of the three 

colleges of education and head of the private CenterRegional Education. The results 

showed that, for both groups, the main attributes of preference are: a) the quality of 

courses and faculty, b) the concept of the institution or by the labor market, either by 

MEC c) methods teaching and learning and the structure of the institution. The rating 

factors in image shows the factor 3 as a priority - faculty than for intrinsic attributes 

have a higher average. The important attributes and the determinants attributes are 

presented as the most influential items related to faculty. It was concluded that for 

students from public school is preferred (1) to support the institution for conducting 

professional internships through intermediation with companies and / or entities 

integration company / school, (2) the level of qualification of teachers (masters and 

PhD), (3) the motivation of teachers to teach and, (4) the acceptance of student 

already formed in the labor market. For students who is studying in private schools 

are elements influencing the choice (1) the experience and motivation of teachers to 

teach, (2) if the student has formed good acceptance in the labor market, (3) the level 

of qualification of teachers (master and PhD), (4) the institution that offers the 

courses (course options) desired. 

 

Keywords: Consumer behavior, influencing factors, preference, attributes of choice. 

 



9 
 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES  

 

QUADROS 

 

Quadro 1: Tipos de situações do consumidor.................................................... 46 

Quadro 2: Processo de Consumo...................................................................... 49 

Quadro 3: Agentes e ações no processo de decisão........................................ 54 

Quadro 4: Teorias sobre a formação de imagem.............................................. 62 

Quadro 5: Estudos sobre processo de escolha de IES pelos prospects e 

aspectos analisados........................................................................................... 63 

Quadro 6: Atributos de escolha de IES ............................................................. 77 

Quadro 7: Imagem da IES ................................................................................ 100 

Quadro 8: Categorização da pesquisa .............................................................. 102 

Quadro 9: Atributos relevantes ......................................................................... 102 

Quadro 10: Conhecimento das IES de Paranavaí ............................................ 103 

Quadro 11: Conhecimento quanto aos cursos de graduação de Paranavaí 103 

Quadro 12: Conceito para as IES de Paranavaí ............................................... 104 

 

FIGURAS 

 

 

Figura 1: O ambiente e comportamento de compra ......................................... 47 

Figura 2: Processo em que os consumidores tomam decisões para bens e 

serviços ............................................................................................................. 49 

Figura 3: Fatores de imagens e seus atributos.................................................. 62 

 

TABELAS 

Tabela 1: Evolução da transição ensino médio para ensino superior................ 14 

Tabela 2: Estatísticas Básicas de Graduação (presencial e a distância) por 

Categoria Administrativa – Brasil – 2010........................................................... 15 

Tabela 3: Distribuição e Participação Percentual de Matrículas em Cursos de 

Graduação Presenciais 2001- 2010 .................................................................. 17 

Tabela 4: Colégios Públicos de Paranavaí e seus matriculados nas séries 71 

 



10 
 

concluintes em 2012.......................................................................................... 

Tabela 5: Colégios Particulares de Paranavaí e seus matriculados nas séries 

concluintes em 2012.......................................................................................... 72 

Tabela 6: Missings dos atributos ....................................................................... 79 

Tabela 7: Alpha de Cronbach por fator............................................................. 80 

Tabela 8: Análise fatorial – 11 fatores............................................................... 81 

Tabela 09: Análise fatorial – com menos questões........................................... 83 

Tabela 10: Cursos de Graduação preferenciais .......................................... 89 

Tabela 11: Fator 1 – Conduta Institucional ....................................................... 90 

Tabela 12: Fator 2 – Conduta Social ................................................................ 92 

Tabela 13: Fator 3 – Corpo Docente ................................................................. 93 

Tabela 14: Fator 4 – Atividade de suporte ........................................................ 93 

Tabela 15: Fator 5 – Infraestrutura ................................................................... 94 

Tabela 16: Fator 6 – Comunicação e atendimento ........................................... 95 

Tabela 17: Fator 7- Cursos ofertados .............................................................. 95 

Tabela 18: Fator 8 -Preço ................................................................................ 96 

Tabela 19: Fator 9 - Processo seletivo.............................................................. 97 

Tabela 20: Atributos Extrínsecos ...................................................................... 97 

Tabela 21: Atributos Intrínsecos ....................................................................... 98 

Tabela 22: Atributos importantes e determinantes ........................................... 98 

Tabela 23: Atributos concretos e abstratos ....................................................... 99 

Tabela 24: Busca de Informações..................................................................... 101 

  

GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Percentual participativo dos colégios .............................................. 84 

Gráfico 2: Gênero ............................................................................................. 85 

Gráfico 3: Faixa etária dos respondentes ........................................................ 85 

Gráfico 4: Exercício de atividade remunerada ................................................. 86 

Gráfico 5: Renda familiar dos respondentes .................................................... 87 

Gráfico 6: IES de interesse (geral) ................................................................... 87 

Gráfico 7: IES de Paranavaí que causa mais interesse ................................... 88 

 

 



11 
 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO (Contextualização) ............................................................. 11 

1.1 Problematização......................................................................................... 20 
1.2 Objetivos..................................................................................................... 23 
1.2.1 Objetivo geral........................................................................................... 23 
1.2.2 Objetivos específicos ............................................................................... 23 
1.3 Justificativa.................................................................................................. 23 

  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO............................................................................ 

 

26 

2.1 O consumo nas ciências humanas e sociais .............................................. 26 
  
2.1.1 Consumo de serviços .............................................................................. 29 
2.2Comportamento do consumidor: conceitos e papéis.................................. 31 
2.3 Fatores influenciadores no comportamento do consumidor........................ 32 
2.3.1 Diferenças pessoais ................................................................................. 33 
2.3.2 Processos psicológicos ............................................................................ 35 
2.3.3 Influenciadores externos .......................................................................... 41 
2.4 O consumidor e o processo de escolha e decisão...................................... 47 
2.4.1.Reconhecimento da necessidade ............................................................ 50 
2.4.2 Avaliação das alternativas pré-compra .................................................... 51 
2.5 As preferências no comportamento do consumidor..................................... 56 
2.6 Atributos considerados no processo de escolha ......................................... 58 
  

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 68 

3.1 Caracterização da pesquisa ........................................................................ 68 
3.2 População e amostra .................................................................................. 70 
3.3 Procedimentos para coleta de dados .......................................................... 72 
3.4 Procedimentos de análise dos dados.......................................................... 74 
  

4APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS............................ 79 

4.1 Limpeza dos dados...................................................................................... 79 
4.2 Análise estatística da escala de atributos.................................................... 79 
4.2.1 Analise fatorial........................................................................................... 81 
4.3 Caracterização das Escolas......................................................................... 83 
4.4 Caracterização dos respondentes............................................................... 84 
4.5 Análise descritiva dos atributos da preferência .......................................... 90 
4.6 Percepção de imagens da IES de Paranavaí ............................................. 100 
4.7 Resultado da entrevista com os coordenadores........................................ 101 
4.8 Discussão dos resultados ........................................................................... 105 
  

 

 



12 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................... 111 

REFERÊNCIAS ................................................................................................. 118 

APÊNDICE........................................................................................................ 129 

 

 



11 
 

1 INTRODUÇÃO (Contextualização) 

 

Em virtude do crescimento, nos últimos anos, das ofertas e modalidades de ensino, 

dos programas e incentivos que subsidiam a educação superior, dos investimentos 

por parte das instituições e da valorização da educação e conhecimento como 

requisito para um lugar de destaque no mercado de trabalho, este estudo aborda os 

atributos de preferência e imagem, intrínsecos, extrínsecos, importantes, 

determinantes, concretos e abstratos que são influenciadores aos alunos egressos 

do ensino médio para a escolha de uma Instituição de ensino superior, devido à 

tamanha importância deste fato como transição do estudante para a vida adulta. 

 

A educação em si mesma é entendida como formação humana e sempre constituiu 

um importante papel na sociedade. Vasconcelos (2011) enfatiza que teorias e 

práticas pedagógicas sofreram variações no decorrer da história e que o conteúdo 

da aprendizagem para os povos dependia de condições sociais, políticas 

econômicas e culturais. Em termos históricos, o conhecimento, a educação era 

seleta e muito discutida entre filósofos e detentores do poder de suas épocas. 

Perrenoud (2005) já fez menção ao tema ligando a educação voltada à cidadania e 

questionando se a escolaridade básica está a serviço de todos. 

 

Na idade moderna, uma questão que perturbava o pensamento contemporâneo 

versava sobre a tese racionalista e a empirista uma vez que ambas são 

pensamentos filosóficos irreconciliáveis. Já no iluminismo, segundo Roussseau 

interpretado por Vasconcelos (2011), uma criança deve receber muitos estímulos 

para contribuir com seu aprendizado, a leitura antecipada pode enfraquecer as 

experiências sensoriais. 

 

Vasconcelos (2011) diz que a filosofia da educação leva as pessoas a refletirem de 

forma crítica os pressupostos mais básicos do pensar e do fazer pedagógico, pois 

para se construir uma carreira como educador é preciso entender o que é a 

educação e a importância da mesma para as pessoas. 

 

Perrenoud (2005) atribui força e valor a figura do professor neste processo de 

educação onde, como organizador de uma pedagogia construtivista, garante o 
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sentido dos saberes, sendo criador de situações de aprendizagem, gestor da 

heterogeneidade e regulador de processos e de percursos de formação. 

 

 

Em meio ao século XXI pode-se dizer que existe um grande mercado em torno do 

ensino superior no Brasil, posição que não era concebível durante grande parte do 

século XX, onde as instituições de ensino mantinham-se num patamar privilegiado 

sem muito se preocupar com seu público e com prospects (aluno consumidor 

potencial na aquisição ou compra de um curso). A escola era vista como 

autossustentável com uma imagem de poder educacional incontestável. Mas o 

cenário atual é um tanto diferenciado. 

 

Martins (2006) observa, a partir de 1970, um crescimento do número de instituições 

educacionais, cursos, quantidade de vagas e modelos de educação oferecidos no 

ensino superior público e privado. 

 

De acordo com Bergamo (2007) é possível traçar um panorama deste ambiente a 

partir dos censos da Educação Superior realizados pelo Ministério da Educação 

desde 1995, que demonstram um aumento considerável no número de instituições 

privadas. Assim, a oferta de vagas e a evasão de alunos em alta, propiciam cada 

vez mais um cenário de competição acirrada (PORTO; RÉGINER, 2003). 

 

De tal modo, as instituições precisam se tornar atraentes a ponto de serem 

escolhidas reforçando ainda mais a necessidade de se adotar estratégias tanto para 

a busca quanto para a retenção de alunos, afetando de maneira geral toda a 

educação superior no Brasil.  

 

Avançando a discussão para o ensino superior, com o advento da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) de 1996 observou-se, desde então, um expressivo 

aumento no número de vagas oferecidas por instituições privadas de ensino 

superior. Segundo Bergamo (2010), neste período, mesmo que o numero de 

ingressantes tenha crescido significativamente, verifica-se o crescimento gradativo 

também na oferta de vagas no ensino superior e sua respectiva demanda.  
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Vale ressaltar, em acréscimo, as diferenças estruturais quanto à tipologia das 

Instituições conforme Alfino (2002) sendo: 

 

 Universidades (com autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial que obedecem ao princípio de indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão); 

 

 Centros universitários (instituições de ensino superior pluricurriculares, 

abrangendo uma ou mais áreas do conhecimento); 

   

 Faculdades integradas (pressupõem a reunião de pelo menos duas estruturas 

acadêmicas independentes, mantidas por uma mesma entidade 

mantenedora); 

 

 Faculdades, escolas e institutos (são instituições de educação superior que 

ministram um ou mais cursos da educação superior); 

 

 Centros de educação tecnológica. 

 

Conforme Castro (2007) a LDB contém normas favoráveis à expansão da Educação 

de Jovens e de Adultos (EJA - constituída como preocupação junto às discussões 

em torno da educação elementar acessível a toda a população, e, a partir do século 

XX, conquistada dentro da legislação na condição de ensino supletivo), da educação 

profissional, da educação especial, da educação indígena e da educação à distância 

(modalidade/tecnologia de ensino reconhecida como essencial para a atualidade e 

merecedora de tratamento diferenciado, por exemplo, na concessão de canais de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens). 

 

Há pouco tempo, ser graduado exigia investir pelo menos quatro anos da vida, cinco 

dias por semana em ensino presencial. Com o advento de cursos tecnológicos, por 

exemplo, em apenas dois anos, presencial ou à distância, é possível se tornar um 

tecnólogo, historiador ou administrador com nível superior. 
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Castro (2010) relata que, a partir da mencionada LDB, a educação brasileira 

apresentou progressos em todos os níveis e modalidades de ensino: explosão de 

matrículas no ensino médio público e também nas oportunidades de acesso à 

educação infantil e à educação superior.  

 

Na educação superior, o objetivo de atender à crescente demanda pelos cursos de 

graduação parece ter levado o Poder Público a manter uma postura flexível nos 

procedimentos de abertura de novos cursos e instituições de ensino. Estes aspectos 

podem ser observados na tabela 1:  

 

Tabela 1: Evolução da transição ensino médio para ensino superior 

Ano Concluintes EM Ingressantes ES Variação 

1980 541.000 356.667 65,93 

1991 659.000 426.558 64,73 

1997 1.266.000 527.959 41,70 

2002 1.855.419 1.036.690 55,87 

Fonte: INEP (2006) 

 

Um dado importante perceptível na tabela é que a variação de alunos que terminam 

o ensino médio e ingressa em IES está diminuindo com o decorrer do tempo. Essas 

informações estão disponíveis no site do INEP (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), que anualmente realiza a coleta de dados 

sobre a educação superior com o objetivo de oferecer informações detalhadas sobre 

a situação atual e as grandes tendências do setor, tanto à comunidade acadêmica 

quanto à sociedade em geral. Tal coleta tem como referência as diretrizes gerais 

previstas pelo Decreto nº 6.425 de 4 de abril de 2008. 

 

Com base em pesquisas, Linhares (2008) revela que os cursos superiores de 

tecnologia foram inseridos na educação profissional no Brasil na década de 1960, 

respaldados pela Lei 4.024/61. Até meados de 1980, tais cursos recebiam a 

nomenclatura de Cursos para Formação de Tecnólogos. De acordo com o Censo 

2010, do INEP, com a distribuição das matrículas em cursos tecnológicos (presencial 

e a distância) em nível nacional, a área de gerenciamento e administração tem a 

maior parcela com 44% da preferência. 
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Publicado em outubro de 2011, participaram do Censo 2.377 Instituições que 

ofertam cursos de graduação e/ou sequenciais de formação específica. A tabela 2 

apresenta esses dados: 

 

Tabela 2: Estatísticas Básicas de Graduação (presencial e a distância) por 
Categoria Administrativa – Brasil – 2010 

Estatísticas Pública Privada 

Instituições 2.377 2.099 
Cursos 29.507 20.262 
Matrículas de Graduação 6.379.299 4.736.001 
Ingressos (todas as formas) 2.182.229 1.706.345 
Concluintes 973.839 783.242 

Fonte: MEC/Inep (2011) 

 

 

Percebe-se que o número de ingressantes é maior que o número de concluintes, o 

que também evidencia a concorrência entre as instituições de ensino superior. 

 

Conforme Linhares (2008), desde a década de 1960, diversas mudanças 

econômicas foram delineadas, e por sua vez, exigiram um novo perfil para a 

educação profissional no País. O que se pode observar no cenário do sistema de 

ensino atual é que a formação educacional, anteriormente voltada à elite, esta hoje, 

num contexto mais acessível, às diversas classes sociais. 

 

Algumas diretrizes revelam sintonia com o Plano Nacional de Educação 2001-2010 

que trás em seus objetivos a expansão da oferta de educação superior, a diminuição 

das desigualdades por região nessa oferta e a diversificação de um sistema superior 

de ensino para atender clientelas com demandas específicas de formação. 

 

Fica evidente, a partir das pesquisas e ao observar a trajetória do número de 

matrículas na educação superior nos últimos anos, o aumento da procura por cursos 

na modalidade de ensino a distância e os cursos de menor duração voltados à 

formação profissionalizante de nível superior, chamados tecnológicos.  

 

Dados de 1995 a 2008, sobre o mercado brasileiro privado de educação superior 

mostram que o crescimento foi de 194,7% em número de Instituição de Ensino 

Superior (IES) e 511,1% em número de vagas (INEP, 2010). A interpretação deste 

cenário é clara em demonstrar oferta maior que a demanda. Outro problema 
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enfrentado pelas instituições é a evasão de alunos (PEREIRA, 2003; NUNES, 2005; 

GAIOSO, 2005; BERGAMO et al., 2007). Por meio de índice de titulação (taxa de 

formandos em um período), Holanda (2007) indica em torno de 51% a taxa de 

evasão no país. 

 

Bergamo (2007) aborda em seu ensaio estudos realizados por Almeida (2002) que 

aponta algumas causas para a explosão no número de IES privadas nos últimos 

anos: a) crescente demanda, por parte de empresas brasileiras e multinacionais, de 

força de trabalho qualificada; b) uma nova “onda” de concluintes do ensino médio; e 

c) a política para o ensino superior do governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1994–2002), instalada com a lei N°. 9.131 (que reformou o Conselho Nacional de 

Educação - CNE, redefinindo as condições de funcionamento de cursos e criação de 

novas instituições). 

 

Já os dados 2009 – 2010, do número de matrículas nos cursos de graduação, 

revelam um aumento de 7,1%; comparando o intervalo de 2001 a 2010, esse 

aumento é de 110,1% (INEP, 2011). 

 

Dentre os vários fatores desse fenômeno, é possível destacar, ao lado da demanda, 

o crescimento econômico alcançado pelo Brasil e, ao lado da oferta, o somatório das 

políticas públicas de incentivo ao acesso e à permanência na educação superior 

(bolsas, subsídios - Fies e ProUni). 

 

De acordo com o INEP (2011), a maior parte das matrículas, no ano de 2010, 

continua concentrada nas universidades (54,3%), seguida das faculdades (31,2%) e 

dos centros universitários (14,5%). Os cursos presenciais atingem os totais de 

72,6% matrículas de bacharelado, 17% de licenciatura e 10% de matrículas de grau 

tecnológico. Já a educação à distância, atinge marcas de 45,8% de matrículas de 

licenciatura, 28,8% de bacharelado e 25,3% de matrículas em cursos tecnológicos. 

 

Em se tratando de regiões específicas do Brasil, na Região Sul, onde está localizada 

a região pesquisada, percebe-se um aumento substancial quanto ao número de 

matrículas no comparativo 2001 – 2010 conforme tabela 3: 
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Tabela 3: Distribuição e Participação Percentual de Matrículas em Cursos 
de Graduação Presenciais 2001 e 2010 

Região 2001 % 2010 % 

Sul 601.588 19,8 893.130 16,4 

Fonte: MEC/Inep (2011) 
     

Dentro dela, o Estado do Paraná, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) no censo 2010, apresenta uma população de 10.266.737 

pessoas. E no estado, mais especificamente na região noroeste, tem-se a cidade de 

Paranavaí com 81.484 habitantes. 

 

Paranavaí pertence à Associação dos Municípios do Noroeste Paranaense 

(AMUNPAR), associação sem fins lucrativos que congrega 28 municípios, fundada 

em 04/07/1971 e declarada de Utilidade Pública pela Lei Estadual nº 6.627 de 

17/10/1974 e pelo tamanho da população é sede da associação, sendo dessa forma, 

cidade representativa, recebendo alunos das demais cidades para cursar ensino 

superior. Trata-se de uma cidade com instituições de ensino de qualidade tanto 

pública quanto privada em nível fundamental, médio e superior. 

 

No que tange a política pública de ensino, o Município de Paranavaí, segundo os 

resultados preliminares do Censo Escolar 2006, apresentava 57 estabelecimentos 

de ensino, 46 localizados na sede municipal, 8 nos distritos e 3 na área rural. Do 

total de estabelecimentos 24 são de responsabilidade do município.  

 

O atendimento das escolas estaduais abrange o Ensino Fundamental (anos finais, 

de 6° ao 9°ano), Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. As escolas 

municipais atendem alunos da Educação Infantil (Jardim e Pré-escola), Ensino 

Fundamental (anos iniciais, de 1° ao 5°ano), Educação Especial e do EJA. 

 

O Ensino Médio conta com 9 colégios (ensino público) no território municipal e 

distrital onde são  oferecidos o ensino médio regular, ensino médio integral, normal 

(antigo magistério) e profissional técnico subsequente com um total de 1230 alunos 

e 3 colégios particulares com aproximadamente 260 alunos, conforme o Núcleo 

Regional de Educação (2011). 
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No Ensino Superior, Paranavaí conta com três faculdades: uma pública e duas 

privadas. A Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí – 

FAFIPA (pública) com 2.490 alunos oferece onze cursos de Graduação: Pedagogia, 

História, Geografia, Ciências, Matemática, Letras (Português/Inglês), Educação 

Física, Enfermagem, Administração, Ciências Contábeis e Serviço Social. A 

Universidade Paranaense – UNIPAR (privada) atende o número de 1.950 alunos, 

oferecendo dez cursos de Graduação: Ciências Biológicas com ênfase em 

Biotecnologia, Direito, Enfermagem, Farmácia, Letras - Licenciatura Plena, Nutrição 

(desativado), Sistemas de Informação, Estética e Cosmetologia, Tecnologia em 

Gestão de Agronegócios (desativado) e Curso Superior em Administração. E ainda a 

Faculdade de Ciências e Tecnologia do Norte do Paraná – FATECIE (particular), 

com aproximadamente 500 alunos, que oferece cursos de Graduação Tecnológica 

nas áreas de Processos Gerenciais, Marketing, Gestão Ambiental e Sistemas para 

Internet (MEC – INEP, 2010). 

 

Evidencia-se que a flexibilização por parte do poder publico na liberação tanto de 

Instituições de Ensino Superior, quanto a novos cursos, pode acarretar a uma 

concorrência demasiada por parte das mesmas, forçando-as a buscarem as 

ferramentas do marketing para conhecerem seu público, oferecerem diferenciais 

competitivos e serem percebidas como a melhor opção aos ingressos no ensino 

superior. 

 

Neste contexto, o objetivo desse estudo foi analisar quais os atributos de preferência 

da escolha de uma Instituição de Ensino Superior por alunos egressos do ensino 

médio na cidade de Paranavaí.  Para tanto foi realizada uma pesquisa descritiva de 

natureza quantitativa e qualitativa via método survey, buscando investigar a 

percepção de alunos de escolas públicas e privadas na cidade. Além desses, foram 

entrevistados os coordenadores de ensino das escolas privadas e, representando o 

ensino público, o chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE).  

 

Este trabalho está estruturado em 5 partes, na primeira, a  introdução, apresenta-se 

o tema contextualizado junto com o problema de pesquisa, seguido dos objetivos e a 

justificativa. 
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O capítulo 2 traz a tona o referencial teórico que deu suporte a pesquisa abordando 

as teorias do comportamento do consumidor, os fatores influenciadores no processo 

de compra e os estágios no processo de decisão do consumidor. Aborda ainda as 

preferências e os atributos de escolha e de imagem considerados neste processo. 

 

O capítulo 3 explica os aspectos metodológicos do trabalho abordando o tipo de 

pesquisa e os procedimentos para coleta e análise dos dados. 

 

No capitulo 4 são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa. 

 

O capitulo 5 apresenta as conclusões, limitações e recomendações para novos 

estudos. 
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1.1 Problematização 

 

O ensino superior no Brasil pode ser considerado atualmente um mercado 

competitivo em franca expansão. Em sua pesquisa, Martins (2006) levantou dados 

sobre o perfil da competitividade no setor educacional onde a oferta de vagas por 

cursos é maior do que a demanda no Ensino Médio Regular. Desta forma, com a 

oferta maior que a demanda, há diluição dos ingressantes entre as diversas 

Instituições de Ensino Superior. 

 

A década de 90 foi um grande marco, pois é a partir deste momento que começa a 

disputa de mercado e o ensino passa a ser considerado um negócio. A LDB 

promoveu a ampliação do acesso ao ensino superior aumentando a concorrência 

num mercado até então adormecido (MIRANDA; DOMINGUES, 2006). 

 

É certo que há diversas instituições públicas e que essas têm recebido 

investimentos e atenção por parte do governo. Além de, em termos gerais, serem a 

primeira opção de parte dos vestibulandos, ainda sim, o setor privado do segmento é 

o que vem demonstrando mais crescimento.  

 

Se por um lado a concorrência de mercado levou mais cidadãos ao ensino superior, 

por outro coloca as instituições numa incrível disputa por candidatos (MIRANDA; 

DOMINGUES, 2006). De acordo com Bergamo (2007) é possível traçar um cenário 

deste ambiente de competição a partir dos censos da Educação Superior realizados 

pelo Ministério da Educação desde 1995, que demonstram um aumento 

considerável no número de instituições privadas. 

 

A oferta e a evasão de alunos em alta propõe um ambiente de competição acirrada 

(PORTO; RÉGINER, 2003), enquanto que o baixo conhecimento dos consumidores 

contribui para diminuir a eficiência dos processos de captação de alunos. Segundo 

Cobra e Braga (2004), no mercado brasileiro, a maioria das IES não é orientada 

para o marketing e sim para o produto. Segundo os autores, a realidade da 

globalização e da competitividade não é absorvida pelas instituições brasileiras que 

ainda estão pouco preparadas para este cenário. 
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Conforme estudos de Bergamo (2012) fica claro que é interesse das IES serem 

escolhidas pelo prospect (aluno em potencial, que tomou conhecimento da 

instituição de alguma forma), porém isso será uma realidade mais próxima quando 

estas compreenderem melhor o comportamento de compra, tornando viável e 

necessário o desenvolvimento de estratégias eficientes.  

 
Uma vez que as IES também buscam, com caráter de gestão, certo retorno, 

desenvolver ações que não atraiam ou não chamem atenção para o diferencial seria 

apenas investimento sem resposta, o que não é interessante.  Observando o lado de 

negócios e gestão, a adoção de práticas de livre comércio no setor de ensino 

superior, que se iniciou em meados de 1995 (SCHWARTZMAN; SCHWARTZMAN, 

2002; PORTO; RÉGINER, 2003), levou as instituições a adotarem ações de 

negócio, citadas por Kwong (2000) nos ensaios de Bergamo (2012), como corte de 

custos de produção, abandono de produtos sem demanda, busca de produtos 

populares e a proliferação de anúncios para aumento de vendas e margens de lucro.  

 

Complementando, Jongbloed (2003) identifica que a principal ação foi o aumento da 

atenção dada aos estudantes pelas IES, além da variedade e inovação dos serviços 

oferecidos ou ainda pela melhora na qualidade, sendo estes responsáveis pelo 

fortalecimento do processo de escolha do estudante. Ou seja, essas proposições 

evidenciam a importância de se conhecer as necessidades dos prospects para 

investir com base em certezas e não em suposições. 

 

Em diferentes períodos do estágio de vida as pessoas apresentam preferências e 

necessidades diferenciadas; no campo do consumo diversos fatores exercem uma 

influência significativa sobre a identidade dos consumidores (SOLOMON, 2011). 

Desta forma, é possível que os candidatos a alunos de curso superior tenham 

diferentes preferências ou dão valor diferenciado a atributos presentes nos diversos 

centros educacionais superiores. 

 

No mercado competitivo, o marketing ascende como ferramenta necessária, porém 

ainda pouco praticada pelas IES. De acordo com Miranda e Domingues (2006), de 

maneira geral, falta conhecimento da aplicação do marketing às instituições 
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educacionais talvez por ser um tema recente no Brasil. Logo, o presente estudo 

pretende contribuir para conhecer os atributos importantes dentro do processo 

decisório do aluno em um segmento que está em plena expansão: a educação 

superior.  

 

Neste tipo de mercado, é preciso rever táticas e planos de ação, como ressalta 

Solomon (2011), a respeito da necessidade dos profissionais de marketing alterar 

algumas estratégias para alcançar e/ou atrair atenção de seu público alvo. É preciso 

conhecer as diferenças na preferência dos alunos concluintes do ensino médio, 

inclusive, para que as IES possam preparar meios de alcançar seus públicos. A 

realização deste estudo pode ter valor para o mercado neste sentido. 

 

É necessário, diante do cenário, que as instituições educacionais se voltem para o 

mercado, fortaleçam suas marcas, sua imagem e aumentem sua participação no 

contexto social onde estão inseridas a fim de se manterem competitivas e 

estabelecerem relacionamentos agradáveis e duradouros para que haja demanda 

contínua aos serviços (MIRANDA; DOMINGUES, 2006). Neste sentido observa-se 

uma concorrência entre as IES, independente se públicas ou privadas, para 

manutenção e superioridade de suas marcas e na tentativa de obtenção de alunos. 

 

Como já visto em contexto, dentro do município de Paranavaí existe concorrência 

entre as IES presenciais (sendo uma pública e duas privadas), sem levar em 

consideração os alunos que preferem estudar em grandes centros como Maringá 

(Universidade Estadual de Maringá- UEM) ou Londrina (Universidade Estadual de 

Londrina-UEL). Desse modo, evidenciar atributos que venham a ser atrativos aos 

prospects (possíveis clientes), ou seja, os diversos alunos concluintes do ensino 

médio, tanto público quanto privado, caracteriza um diferencial para a IES que 

deseja se destacar no processo de escolha. 

 

Em função do exposto a pergunta que norteou o trabalho é: Quais são os principais 

atributos de preferência na escolha de uma Instituição de Ensino Superior por alunos 

egressos do ensino médio na região de Paranavaí - PR?  
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1.2 Objetivos 

 

Foram elaborados, para a dissertação, os seguintes objetivos, geral e específicos: 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar os atributos de preferência da escolha de uma Instituição de Ensino 

Superior por alunos egressos do ensino médio em Paranavaí - PR. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Descrever e discutir de que forma os alunos buscam informações sobre 

as IES e seus cursos; 

• Identificar os principais atributos, a partir dos atributos de imagem, para 

a escolha de uma IES, por alunos concluintes do ensino médio; 

• Identificar as preferências dos atributos, fazendo um comparativo entre 

escolas privadas e publicas; 

• Verificar os fatores influenciadores da preferência. 

 

 

1.3 Justificativa 

 

O estudo contínuo do comportamento do consumidor é importante independente do 

segmento da empresa, pois conhecer quais atributos são os da preferência de seu 

público alvo pode fazer total diferença na elaboração de estratégias e táticas 

mercadológicas a fim de atrair, manter e reter demanda. 

 

 As características do comprador e seus processos de decisão levam a certas 

decisões de compra. Como afirmam Kotler e Keller (2006), é preciso monitorar 

permanentemente o comportamento de compra do consumidor, o que significa que 

no consumo, o processo de escolha precisa ser acompanhado, conhecido, para que 

as empresas estejam mais bem preparadas tendo a possibilidade de serem 
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escolhidas. Reiterando, Cobra e Braga (2004) relatam que as Instituições de Ensino 

Superior ainda não estão preparadas para esta realidade competitiva, sendo 

necessário priorizar relacionamentos duradouros entre os públicos interessados em 

serviços educacionais. 

 

Não saber o que motiva um acadêmico a escolher um curso, nem a uma instituição 

pode levar gestores à inquietação. Autores como Churchill, Peter, Engel, Solomon, 

Schiffman, Kanuk, (2000) e Kotler e Keller (2006) citados por Medeiros (2006) 

afirmam que o comportamento de compra, os motivos que levam os consumidores a 

escolher este ou aquele produto ou serviço estão ligados a fatores psicodinâmicos 

internos e externos que atuam sobre este indivíduo. 

 

Tais estudos podem contribuir para o pensamento de que escolher esta ou aquela 

IES auxiliará o individuo a ter um conceito melhor de si mesmo. Algum tipo de 

tradição familiar, onde os pais ou avós já tenham passado por tal instituição; a 

interdependência de ser próximo da residência ou do trabalho atual e sentimentos a 

terceiros influenciarão a escolha.  

 

Como justificativa acadêmica, pode-se citar que o presente trabalho poderá ser 

usado como referência e reforçar estudos anteriores sobre o tema proposto. O 

gerenciamento eficaz do relacionamento das instituições de ensino com seus 

públicos é, segundo Dugaich (2005), um dos principais fatores de diferenciação no 

setor educacional. O autor defende que professores, funcionários, fornecedores e 

parceiros devem compreender o seu papel no relacionamento com os alunos de 

uma instituição para que o processo de relacionamento seja reforçado.  A 

construção da marca na mente dos alunos vai depender das experiências vividas 

por eles, todos os pontos de contato e de atendimento determinam a transmissão de 

valores, atitudes e filosofia institucional. 

 

Tal afirmação pode justificar a importância de conhecer melhor o consumidor, ou o 

futuro consumidor, e descobrir quais são os atributos valorizados por ele. Conforme 

apresentado em tese por Luppe e Angelo (2010) os padrões, ou porque não dizer, o 

perfil de consumo de uma população, é resultado das decisões que as pessoas 

fazem ao escolher este ou aquele produto/serviço. E este é um exercício praticado 
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diariamente por todos, por isso a importância de se entender como estes 

consumidores tomam suas decisões e quais os processos que compõem esta 

decisão. 

 

Particularmente o estudo do comportamento do consumidor concluinte do ensino 

médio pode auxiliar a direção, coordenação de curso, professores e equipe de 

marketing das IES a se prepararem melhor para externar seus atributos a fim de 

serem percebidos de forma mais eficaz pelo público foco e também pela sociedade 

de forma geral.  

 

Considera-se ainda o fato de que para uma sociedade pode ser interessante ter 

diversas IES instaladas local ou regionalmente, pois acredita-se que a vinda de 

alunos para determinada região poderá afetar positivamente a economia. 

 

Dessa forma, o tema se faz relevante justamente para auxiliar, na prática, não só os 

centros de ensino, mas também as empresas de modo geral que, a partir dos 

conhecimentos aqui propostos, poderão focar suas forças no público que pretendem 

atingir. 

 

No caso do ensino superior, é importante, sobretudo, devido à concorrência acirrada 

entre as instituições, conhecer o que atrai, motiva e buscam seus futuros 

consumidores, para oferecer um ensino de qualidade, satisfazendo assim as 

necessidades requeridas pelos mesmos.  

 

Acredita-se que dentre os mecanismos para as IES atingirem seu público alvo, 

assim como alavancar seu crescimento, compreender o comportamento dos 

consumidores através da análise dos fatores influenciadores no processo de compra 

pode ser uma alternativa determinante.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para que se possa responder a pergunta problema se faz necessário conhecer o 

que a literatura diz a respeito do que vem a ser comportamento do consumidor e 

seus desdobramentos. 

 

2.1 O consumo nas ciências humanas e sociais  

 

A ciência aplicada, que estuda o comportamento dos consumidores, ou 

comportamento de consumo, tem origem nas ciências humanas e sociais, como a 

economia, a psicologia e a sociologia. Para Karsaklian (2009) o objetivo dessa 

ciência é compreender os comportamentos de consumo adotando uma perspectiva 

pluridisciplinar como a sociológica, econômica e psicológica. Acrescenta-se ainda o 

entendimento voltado ao marketing e ao consumo de serviços. 

 

No âmbito da sociologia, Baudrillard (1995) indica o consumo como modo ativo de 

relação, de atividade sistemática e de resposta global, servindo de base para todo o 

nosso sistema cultural, sendo a moral do mundo contemporâneo. De forma mais 

pragmática, chega a considerar que a nossa sociedade se equilibra no consumo. De 

certo modo afirma que o consumo, a partir do envolvimento, culturaliza-se. Os 

estudos sobre a sociedade de consumo do autor apontam para uma realidade de 

consumo abundante, sendo algo mágico, capaz de preencher os vazios do individuo. 

 

Cada consumidor tem conhecimento exato de toda informação relevante para as 

suas decisões de consumo, conhece os bens e serviços disponíveis e o potencial de 

satisfazer suas necessidades, sendo que na maioria das vezes as informações e 

fatores decisivos no processo de compra são transmitidos ou influenciados por 

outros consumidores. Nesse sentido, Faria (1983) afirma que a ação de um 

indivíduo esta relacionada aos comportamentos de outros que vão orientar o seu e 

menciona os modelos de Weber para o qual o objeto da sociologia é a captação da 

relação de sentido da ação humana, em que um fenômeno social implica extração 

de conteúdo simbólico da ação que o configura. 
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As pessoas preferem um bem ao outro, dessa forma o consumidor escolhe bens e 

serviços que, entre outros aspectos, são acessíveis ao seu orçamento. Nesse 

sentido o consumo é também um comportamento econômico. 

 

Para Luppe e Angelo (2010) o consumo é o comportamento econômico mais 

importante das pessoas, relacionada à sua representatividade econômica de um 

país e inclusive relativo ao PIB (Produto Interno Bruto). 

 

A economia entende que consumidor é a pessoa que compra para uso próprio e 

suas preferências é o nome dado a uma teoria microeconômica que estuda como os 

consumidores fazem suas escolhas. Dentro da teoria do fazer escolhas, estuda-se o 

termo chamado utilidade que, segundo Montoro Filho et al. (1998), é uma forma de 

medir o prazer ou a satisfação percebida por um consumidor ao consumir produto ou 

serviço. E por mais que não se saiba a medida exata é possível utilizar de bom 

senso e trabalhar com comportamentos característicos. 

 

O autor ainda aborda um tipo de escala que está relacionada ao desejo por um 

produto que não se tem e que vai diminuindo na medida em que o produto em 

questão é tido com mais frequência. A utilidade total do consumo do produto/serviço 

cresce à medida que se aumenta a quantidade ou a disponibilidade no decorrer do 

tempo (MONTORO FILHO et al., 1998). 

 

“Ao tentar explicar decisões de consumo envolvendo a compra de diversas 

mercadorias, os economistas acabaram desenvolvendo o instrumento [...] teoria da 

escolha” (MONTORO FILHO et al., 1998, p. 89-90). Tal teoria está ligada a outra 

denominada ‘cestas de mercadorias’ que é “um conjunto de uma ou mais 

mercadorias associadas às quantidades consumidas de cada uma dessas 

mercadorias”  

 

Dentro da curva de indiferença as tais cestas de mercadorias são classificadas de 

acordo com as preferências do consumidor que são variáveis. Esta curva é definida 

como a “representação gráfica de um conjunto de cestas de consumo indiferentes 

para o consumidor, ou seja, cestas que trazem a mesma satisfação” (MONTORO 

FILHO et al., 1998, p. 92). Garcia (2006) acrescenta que uma curva de indiferença 
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representa todas as combinações de cestas de mercado que proporcionam o 

mesmo nível de satisfação a uma pessoa. 

 

Seguindo o pressuposto, pode-se dizer que os consumidores são propensos a 

escolherem cestas (mercadorias, produtos e serviços) que estejam mais ligados as 

suas necessidades e/ou desejos ou ainda ligados a demanda, as condições e as 

possibilidades de alcançar tal cesta. Em outras palavras, quanto mais distantes da 

origem, mais desejadas às cestas serão. 

 

Trabalhando com as teorias microeconômicas, segundo Montoro Filho et al. (1998), 

ainda é possível calcular a Taxa Marginal de Substituição (TMS), que representa o 

máximo que o consumidor está disposto a abrir mão em troca de um substituto. Tal 

taxa é medida pela inclinação da curva de indiferença. A diferença fará com que o 

consumidor fique carente em alguns aspectos do produto e bem servido em outros. 

 

O comportamento do consumidor e o processo de escolhas devem ser igualmente 

analisados sob a ótica psicológica. Camargo (2010), atuante na área da psicologia 

evolucionista, ao abordar o comportamento de consumo, afirma que a escolha e a 

tomada de decisão são feitas sob a influência das necessidades do organismo e 

relaciona o comportamento dos consumidores às estratégias de sobrevivência.  

 

Para Liberali Neto (2006) a literatura de psicologia, com base em autores como 

Mcsweeney, Hinson e Cannon (1996) e Groove e Thompson (1970) oferecem como 

suporte que, quando um estímulo é apresentado diversas vezes ou por longo 

período de tempo a uma mesma pessoa, o retorno pode, inicialmente, se intensificar 

(sensitização), e posteriormente ser reduzido pelo hábito. 

 

Sobre os processos de escolha cabe mencionar que estes permeiam ainda a 

literatura de marketing como forma de analisar as consequências do consumo 

(WATHIEU, 2004) e, dentro dos estudos em economia, ampliar e complementar os 

modelos racionais da escolha (LAIBSON, 2001). 
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2.1.1 Consumo de serviços 

É inegável o crescimento do setor de serviços em todo o mundo colaborando 

expressivamente com a economia. Lovelock (2006) aborda esse crescimento como 

uma “mudança quase revolucionária”, onde cada vez mais novos serviços surgem 

para suprir necessidades antes não vistas, ou não percebidas, ou ainda não 

manifestadas. 

Albrecht e Zemke (2002) consideram a economia de serviços como uma cadeia 

varejista. Churchill e Peter (2000) confirmam a afirmativa tratando a economia de 

serviço e ações de marketing de serviço como responsáveis por parte das 

contratações do país, sobretudo no setor de educação.  

Say (1983) define serviço relacionando-o ao trabalho, onde o trabalho é a ação da 

inteligência do homem sobre a natureza e demais instrumentos para a produção de 

novos produtos, geradores de utilidade. 

Para os clássicos, os serviços e seu papel econômico está relacionado em suma às 

diferentes concepções a respeito do processo de geração de valor na economia. 

Segundo Meirelles (2006) a chave em uma análise conceitual dos serviços é 

compreender que serviço é fundamentalmente diferente de um bem ou de um 

produto. Para o autor, serviço é trabalho em processo, e não o resultado da ação do 

trabalho, razão pela qual não se produz e sim se presta um serviço. 

O consumo de serviços apresenta diferenças quando comparado ao consumo de 

bens até pelo fato de que o próprio serviço é caracterizado de forma singular sendo 

intrínseco a ele a intangibilidade, inseparabilidade, heterogeneidade e perecibilidade. 

Intangibilidade refere-se à falta de substâncias físicas, ou seja, os serviços não 

podem ser tocados ou ainda avaliados como bens; Inseparabilidade está ligada a 

conexão física de quem faz o serviço com o serviço prestado; Heterogeneidade é a 

variação de consistência de uma transação de serviços, pois existem diferenças 

inerentes ao processo de prestação de serviços; Perecibilidade é a característica 
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peculiar que não permite que os serviços sejam guardados ou estocados não sendo 

possível recuperar a capacidade não usada (HOFFMAN; BATESON, 2008). 

Las Casas (2010) destaca que os serviços são simultâneos, significando a 

existência do processo de prestação de serviços e o de consumo que ocorrem ao 

mesmo tempo quando o prestador de serviços esta diante do cliente. Churchill e 

Peter (2000) apontam para a importância da relação com os clientes, onde a 

organização depende da sua capacidade de desenvolver relações com os clientes 

para que seus serviços sejam de qualidade e que tenham a capacidade de retê-los, 

e não só atraí-los. 

Em sua pesquisa de consumo de serviço Carvalho e Motta (2002) abordam os 

cenários de serviços (evidências físicas) que podem criar uma reação emocional nos 

clientes onde os gestores precisam pensar qual sensação pretendem gerar em seus 

consumidores. Essas evidências podem transformar o encontro do consumidor com 

o serviço algo satisfatório. Bateson e Hoffman (2001) acrescentam que a imagem da 

empresa prestadora de serviços é boa desde que também seja boa a imagem que 

cada funcionário transmite ao interagir com o público. 

 

Entendendo que os estímulos sensoriais servem para atrair o consumidor, 

influenciar suas decisões e gerar incrementos de vendas, Carvalho e Motta (2002) 

concluem que os cenários de serviços sonhados pelos consumidores são aqueles 

em que as pessoas podem sentir-se no papel do personagem central da história, 

tendo à sua disposição todos os estímulos necessários para manter-se no foco da 

situação de consumo. 

 

Tendo de um lado uma infinidade de atributos possíveis em IES e do outro 

preferências, vontades e possibilidades de consumo por parte do consumidor, com a 

noção de que estes poderão escolher apenas um local de estudo, a instituição 

deverá buscar estratégias que sejam determinantes na escolha por parte dos alunos 

de modo que estes ponderem o que é mais benéfico para si, mesmo sabendo que 

certamente irão abrir mão de algo que goste em outro local.  
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2.2 Comportamento do consumidor: conceitos e papéis 

 

Desde a revolução industrial o marketing passou por diversas transformações como 

Orientação para a produção, Orientação para vendas, Orientação para marketing, 

Marketing voltado para o valor, conforme Boone; Kurtz (2009). Com a percepção das 

empresas de que os clientes buscam benefícios e satisfação de desejos e 

necessidades, passou-se a dar maior valor ao seu comportamento.  

 

Buscar esta compreensão do comportamento do consumidor torna-se indispensável 

para qualquer organização. Trazendo para o aporte teórico o cenário onde estão 

inseridas as Instituições de Ensino Superior será possível perceber que estas 

também enxergam a necessidade de usar ferramentas de marketing para atração do 

público alvo, e também para obter a compreensão dos fatores que influenciam as 

pessoas na escolha da instituição assim como seus desejos e necessidades. 

 

O estudo do comportamento do consumidor é um processo longo e abrangente 

como valida Solomon (2011, p.33) dizendo que “é o estudo dos processos 

envolvidos quando indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou descartam 

produtos e serviços, ideias ou experiências para satisfazer desejos e necessidades”. 

 

Para criar valor para os consumidores e lucros para suas organizações, os 
profissionais de marketing precisam entender por que os consumidores 
compram certos produtos e não outros [...] para obter esse entendimento, 
os profissionais de marketing estudam o comportamento do consumidor: os 
pensamentos, sentimentos e ações dos consumidores e as influências 
sobre eles que determinam mudanças (CHURCHILL; PETER, 2008, 
pg.146). 

 

Blackwell; Miniard; Engel (2008, p.6-73) afirmam que o “comportamento do 

consumidor é definido como atividades com que as pessoas se ocupam quando 

obtêm, consomem e dispõem de produtos e serviços” e que “ninguém compra um 

produto a não ser que haja um problema, uma necessidade ou um desejo”. 

 

Foi-se o tempo em que o comportamento do consumidor era visto como um 

processo simplificado de interação entre produtores e compradores no ato da 

compra, o chamado “comportamento do comprador”. 
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O processo de troca previsto nas publicações de Marketing não se limita a entrega 

de mercadoria por um valor monetário, esta é sim uma parte importante dentro do 

comportamento do consumidor, mas ainda há questões que “influenciam o 

consumidor antes, durante e depois da compra” (SOLOMON, 2011, p. 34). 

 

De acordo com Kotler; Keller (2007, p. 172) “o campo do comportamento do 

consumidor estuda como pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, 

usam e descartam artigos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas 

necessidades e desejos”. 

 

O comportamento do consumidor é um processo complexo, tanto que, em muitos 

momentos nem ele próprio sabe exatamente o que quer e como ele irá adquirir certo 

bem ou serviço. Alguns autores dividem fatores que acreditam ser decisivos, ou pelo 

menos influenciadores no processo de escolha dos consumidores. Tais fatores 

permeiam no âmbito cultural, social, pessoal e psicológico como poderá ser visto a 

seguir.  

 

2.3 Fatores influenciadores no comportamento do consumidor 

 

Compreender os fatores que influenciam o comportamento de compra pode auxiliar 

no conhecimento de como os consumidores fazem suas escolhas e quais as bases 

para que estes possam diferenciar os diversos produtos/serviços. 

 

Solomon (2011) fala a respeito dos motivos influenciadores no ato da compra, e das 

influências que podem ocorrer de diversas formas: os pais podem dar reforço 

positivo ou negativo para a escolha de um produto ou serviço, e esse reforço terá 

um grau de influência possivelmente menor que o reforço positivo ou negativo de um 

amigo da mesma faixa etária para um adolescente, independente do sexo. 

 

De acordo com Gabe (1998) dentro da prática de marketing voltada ao cliente, a 

empresa se analisa produtiva e economicamente, porém se faz necessário analisar 

o comportamento do mercado quanto aos fatores que influenciam a decisão de 

compra e consumo. 
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Os produtos ou serviços, por vezes, estão atrelados a valores, sendo mais que 

simples produtos ou serviços. De acordo com Solomon (2011) as pessoas compram 

produtos pelo que eles significam. 

 

Significados mais profundos que determinado produto ou serviço tenha para as 

pessoas pode auxiliar na diferenciação destes para com outros e passa a ser 

necessário ou desejado pelo consumidor. “Assim quando você compra um tênis 

Nike, pode estar fazendo muito mais do que comprar um simples calçado [...] 

fazendo uma afirmação sobre o seu estilo de vida” (SOLOMON, 2011, p.44). 

 

Para Pinheiro (2006) é notório que o consumidor é constantemente bombardeado 

com informações que, possivelmente pode influenciá-lo a querer, mudar de opinião e 

também descartar; assim, buscar compreender os “fatores que influenciam o 

comportamento de compra possibilita não só uma visão mais aprofundada da 

dinâmica de compra, mas também abre um leque de possibilidades” (PINHEIRO, et 

al. 2006, p. 21) para que o marketing possa efetuar intervenções estimulando 

objetivando gerar bons resultados no comportamento de compra. 

 

Sobre as estratégias de marketing, podem ser desenvolvidas aquelas a partir da 

identificação dos clientes alvo. Classificam-se grupos de pessoas com 

características semelhantes chamados de segmentos e a partir desta identificação é 

possível desenvolver estratégias para atingir diretamente tais clientes com táticas 

diferenciadas para cada segmento.  

 

Ainda serão classificados os fatores influenciadores, conforme autores, dentro de 

aspectos pessoais, psicológicos, internos, externos, situacionais e ambientais. 

 

2.3.1 Diferenças pessoais 

 

As características pessoais do individuo também são consideradas influenciadoras 

no processo de escolha por produtos e serviços. Dentre elas podem ser citadas a 

idade e estágio no ciclo de vida, ocupação e circunstâncias econômicas. 
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Tempo - Idade e estágio no ciclo de vida: Cada pessoa sente uma necessidade 

diferente de acordo com sua idade, por exemplo, recém-nascidos precisam de leite e 

fraldas para sobreviver, um adolescente precisa se alimentar de forma saudável, e 

idosos demandam cuidados especiais. “À medida que envelhecemos nossas 

necessidades e preferências mudam geralmente de maneira semelhante à de outras 

pessoas com quase a mesma idade” (SOLOMON, 2008, p.532). 

 

Martins (2006, p.74) diz que para “alguns consumidores a preocupação mais 

importante é comprar mais tempo em vez de mais produtos” [...] “A tomada de 

decisão do consumidor leva tempo”. Solomon (2008) acrescenta que mesmo com 

faixa etária igual ou próxima as pessoas podem ter gostos e desejos distintos. Esse 

fato pode estar ligado ao compartilhamento de valores e experiências culturais 

comuns que nutrem ao longo do tempo.  

 

Recurso - Ocupação e Circunstâncias econômicas: O papel está ligado à 

atividade que por sua vez carrega um status. O padrão de consumo de uma pessoa 

também é influenciado pela ocupação, ou seja, pela atividade econômica que exerce 

no mercado de trabalho. “A escolha de um produto é extremamente afetada pelas 

circunstâncias econômicas: renda disponível, economias e bens, débitos, 

capacidade de endividamento e atitude em relação a gastar e economizar” 

(KOTLER; KELLER, 2007, p. 180).  

 

As classificações de classes são determinadas por ocupação, renda, 
educação, passado familiar e local de residência. (...) Características de 
família, como profissão e renda de um ou ambos os pais, têm sido as 
influencias principais da classe social. (BOONE; KURTZ, 2008, p. 169). 

 

Martins (2008) afirma que quase todos os estudos de pesquisa de marketing incluem 

o dinheiro. A renda é uma das variáveis-chave para a explicação do comportamento 

dos consumidores. Isso quer dizer que se a situação econômica, ou financeira for 

favorável, o individuo poderá consumir determinado produto/serviço que deseja. Se 

em uma viagem um casal de médicos, sem filhos, com boas condições financeiras 

quiser se hospedar em um hotel considerado de luxo, eles poderão. Ao passo que 

dificilmente um casal cujo homem é auxiliar de serviços gerais e a mulher doméstica, 

poderão passar a noite em um hotel cinco estrelas. 
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2.3.2 Processos psicológicos  

 

Esses processos são entendidos como um conjunto de fatores psicológicos ligados 

a determinadas características do consumidor que leva a processos de decisão e 

decisões de compra. Trata-se do que motiva a ação, de como percebe o ambiente 

ao seu redor, os estímulos, suas experiências através da aprendizagem e memória. 

 

Dizem respeito ao conjunto das funções cognitivas (pensamentos), 
conativas (comportamento) e afetivas (sentimentos) no processo da 
compra, envolvendo o estudo da percepção, da aprendizagem, da memória, 
das atitudes, dos valores, das crenças, de motivação, da personalidade e 
dos estilos de vida dos consumidores (PINHEIRO, et al., 2006, p.22). 

 

Vasques Júnior (2008, p.19) fala sobre os fatores psicológicos e seus processos 

inerentes aos “processos de informação, captação, decodificação elaborado através 

de mecanismo de sensação, percepção, aprendizado e memória”. 

 

Dentro dos fatores psicológicos o autor complementa abordando o processo 

psicodinâmico a partir da colocação de Margenau, em que uma teoria dispõe dos 

níveis, observacional, sendo aquilo que pode ser observado; e o cognitivo, sendo 

uma série de constructos cognitivos (dados não observáveis). “O processamento 

psicodinâmico juntamente com seus aspectos motivacionais, emocionais e 

atitudinais, a personalidade” (VASQUES JÚNIOR, 2008, p.19). 

 
“A psicologia surge como uma alternativa para compreensão dos fatores cognitivos, 

motivacionais e emocionais envolvidos nos processos da escolha e decisão de 

compra” (PINHEIRO, et. al, 2006, p. 17). 

 

Abordando os fatores sociais, Pinheiro, et al., (2006) associa a busca de informação, 

captação e decodificação a partir da sensação, percepção, aprendizado e memória, 

englobando também aspectos motivacionais, emocionais e atitudinais à 

personalidade. 

 

Solomon (2008) relaciona a personalidade à formação psicológica única de uma 

pessoa e ao modo como ela influencia a maneira de reagir ao seu ambiente. Na 
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visão Blackwell, et al., (2008, p. 220) “a personalidade é definida como respostas 

consistentes aos estímulos ambientais. Ela é uma maquiagem psicológica individual 

única, que consistentemente influencia como a pessoa responde ao seu ambiente”.  

 

É possível afirmar que tanto Blackwell, et al., (2008) como Solomon (2008) 

acreditam que as pessoas possuem uma personalidade singular, e que esta está 

ligada a como ele age sendo atraído ou repelido por determinado produto/serviço.  

 

Entre as variáveis interpessoais e individuais requisitadas pela disciplina do 
comportamento do consumidor, a personalidade ocupa certamente um lugar 
especial. Por um lado, porque em termos históricos esta foi a primeira 
variável a ser analisada, por outro, porque ainda em nossos dias os 
estudiosos do marketing continuam perplexos com sua utilização. Na 
linguagem informal, personalidade é a referencia a um atributo ou 
característica da pessoa que causa alguma impressão nos outros 
(KARSAKLIAN, 2008, p. 39). 

 

De acordo com Churchill e Peter (2008, p. 150) “uma atitude é a avaliação geral de 

um consumidor a respeito de um objeto, comportamento ou conceito; em geral, é o 

grau em que os consumidores gostam ou não de alguma coisa”. 

 

Para Blackwell, et al., (2008, p. 88) “a atitude é simplesmente uma avaliação geral 

de uma alternativa, variando de positiva para negativa uma vez formadas, as 

atitudes têm o papel diretivo na escolha futura e são difíceis de mudar”. 

 

A atitude é a ação do fazer, é o posicionamento diante de uma possibilidade, de 

alternativas, é o fazer ou não fazer. Solomon (2008, p. 257) caracteriza as atitudes 

em um modelo ABC, que se define: 

 

O afeto relaciona-se como o consumidor se sente quanto a um objetivo de 
atitude. O comportamento envolve as intenções da pessoa para fazer algo 
com relação a um objeto de atitude e a cognição refere-se às crenças do 
consumidor sobre um objeto de atitude.  

 

Pinheiro, et al., (2006) descreve a importância da atitude dos consumidores, a partir 

de pensamentos, sentimentos e intenções. Karsaklian (2008) fala da predisposição 

do consumidor a avaliar o produto ou a marca.  

 
Na linguagem do dia-a-dia, uma atitude é uma posição (uma inclinação) do 
corpo, ou de uma forma figurada, uma manifestação de suas disposições ou 
intenções. Falamos assim de atitude desrespeitosa ou correta. Em pesquisa 



37 
 

comercial, o termo não é utilizado de forma diferente, pois, assim como para 
os psicólogos, definimos atitude, com relação a um produto ou a uma 
marca, como uma predisposição para avaliá-lo de certa forma 
(KARSAKLIAN, 2008, p. 73). 

 

Conforme Karsaklian (2008), ao ter atitude de compra, declara-se também a 

preferência por algo em detrimento de outa. Pinheiro, et al., (2006) completa 

afirmando que ao comprar bens ou serviços, é preciso obter satisfação, caso 

contrário a atitude será de não mais consumir tal produto ou marca. 

 

O estilo de vida, segundo Blackwell, et al., (2008, p. 228,) é “um constructo sumário 

definido como padrões nos quais as pessoas vivem e gastam tempo e dinheiro, 

refletindo as atividades, os interesses e as opiniões das pessoas, assim como as 

variáveis demográficas”. 

 

O interesse das pessoas por instituições educacionais pode expressar o estilo de 

vida, haja vista que, conforme Martins (2008, p.76), “uma faculdade/universidade 

poderá ter no seu campus atividades que atendam os interesses educacionais de 

um determinado grupo”. 

 

A escolha, uso, ostentação de um produto/serviço reflete quem a pessoa é, com o 

que ela se identifica e também o que ela deseja evitar. O estilo de vida refere-se a 

um padrão de consumo que reflete as escolhas da pessoa quanto à forma de gastar 

seu tempo e seu dinheiro (Solomon, 2008).  

 

Sobre valores, a diferença entre atitude e valor é que estes transcendem as 

situações ou eventos e são mais duradouros pelo fato de serem mais centrais na 

estrutura da personalidade. 

 

De acordo com Blackwell, et al. (2008, p. 223) “assim como as atitudes, os valores 

representam as crenças dos consumidores sobre a vida e os comportamentos”. 

Mendes e Tamayo (1999, p.3) abordam os valores com a visão de que “fazem parte 

de uma dialética de manutenção e de transformação dos comportamentos humanos 

pela socialização e aprendizagem permanentes, sendo, por isso, valiosos para as 

instituições que desejam modelar comportamentos em função de seus interesses”. 
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A motivação pode ser entendida como um motivo que leva a ação, envolve 

atividades que conduzem a um determinado objetivo. Na visão de Blackwell, Miniard 

e Engel (2008, p. 241) a motivação do consumidor está ligada “a tentativa de 

satisfazer as necessidades fisiológicas e psicológicas por meio da compra e 

consumo de um produto”. 

 

“Os motivos têm direção e força. São orientados para uma meta em que objetivos 

específicos são desejados para satisfazer uma necessidade.” (SOLOMON, 2008, p. 

141). Martins (2008) fala sobre o impulso que faz com que um consumidor aja de 

determinada forma e complementa com um exemplo onde um jovem que deseja 

estudar medicina e deverá primeiro matricular-se em uma instituição de ensino 

superior, ao invés de se tornar aprendiz de médico.  

 

Kotler (2008, p. 122) refere-se a “uma necessidade suficientemente forte para fazer 

com que a pessoa busque satisfazê-la”, ou seja, a vontade de agir. A motivação 

surge quando uma necessidade vem à tona e o consumidor quer satisfazê-la.  

 

Conforme Solomon (2008) a percepção é o processo pelo qual as pessoas 

selecionam, organizam e interpretam as sensações, que por sua vez, estão 

relacionadas à reação imediata dos receptores sensoriais a estímulos básicos. 

Kotler e Keller (2007) completam ao afirmar que a percepção, a partir da 

interpretação das informações recebidas, criará uma imagem significativa do mundo. 

 

Trata-se então de “um processo dinâmico pelo qual aquele que percebe atribui um 

significado a matérias brutas oriundas do meio ambiente” (KARSAKLIAN, 2008, p. 

47). Esta etapa faz parte do processamento das informações recebidas. 

 

Karsaklian (2008) conclui que a percepção faz parte dos processos psicológicos 

onde as pessoas reconhecem, organizam, sintetizam e conferem significação às 

sensações recebidas por meio dos estímulos ambientais captados pelos sentidos 

(visão, audição, gustação, tato e olfato). 
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A compreensão da percepção concentra-se no que se incorporam as sensações em 

estado bruto a fim de lhes dar significado que por sua vez influencia o 

comportamento de compra pelo modo como o consumidor age ou reage diante de 

alguma situação. 

 

O processo de aprendizagem para Solomon (2008, p. 35) é caracterizado como 

“uma mudança relativamente permanente no comportamento causado pela 

experiência”. No cotidiano as pessoas recebem novos estímulos constantemente, o 

conhecimento obtido também sofre alterações de forma frequente, pois se assimila, 

experimenta-se e decide-se sobre assuntos diversos. 

 

 “A interferência da memória, definida como armazenamento das informações 

aprendidas pelo individuo, é de fundamental importância na consolidação dos 

conteúdos aprendidos.” (PINHEIRO, et al., 2006, p.27) 

 

O aprendiz não precisa ter a experiência diretamente, é possível aprender por meio 

da observação de eventos que afetam outras pessoas. Tal processo permite 

codificar comportamentos quando os indivíduos se veem em situações semelhantes 

no futuro e poderão se referenciar no aprendizado obtido. 

 

Karsaklian (2008, p.81) apresenta também seu conceito sobre aprendizagem:  

Uma modificação relativamente durável do comportamento em virtude da 
experiência passada. Trata-se de um processo de adaptação permanente 
do indivíduo a seu meio ambiente. A aprendizagem pode ser definida com 
base nas mudanças que se operam nas respostas ou tendências 
comportamentais e que são o resultado da experiência, independente de 
toda a tendência inata. Isso inclui as modificações de atitudes, de emoções, 
de critérios de avaliação ou de comportamento. 

 

Blackwell et al. (2008, p. 89) comenta que “a teoria da aprendizagem é relevante, 

especialmente para aqueles produtos e serviços comprados a partir de relativamente 

pouca reflexão e avaliação.” 

 

Karsaklian (2009) ao tratar de envolvimento, mesmo não sendo muito bem definido 

sua natureza e antecedentes, menciona o conceito de Zaichokswy (1985) de que “o 

envolvimento corresponde à maneira como uma pessoa percebe um objeto como 

sendo importante e pertinente”. 
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O grau de envolvimento pessoal do consumidor é um ponto chave no processo de 

decisão, pois trata-se do nível de importância singular percebida, ou ainda o grau de 

interesse surgido após um estímulo em determinada situação(BLACKWELL et al., 

2009). É certo, ainda validado pelo autor, que o consumidor tende a minimizar riscos 

e ampliar os benefícios angariados com a compra e o uso de um produto/serviço. 

 

Conforme Freire (2005) o envolvimento diz respeito a relevância de um objeto para o 

consumidor, trata-se de reflexo de quanto um consumidor investiu financeiramente 

ou emocionalmente no relacionamento e quão difícil é pra ele quebrar a relação. O 

envolvimento é aumentado quando o individuo está motivado a manter a relação 

com o objeto. Este envolvimento pode explicar porque alguns consumidores ficam 

inquietos enquanto não adquirem um bem ou serviço que tanto querem, parece que 

este querer, este desejo é de vital importância, ou seja, mesmo que durável ou 

passageiro, a ligação do individuo com objeto de desejo caracteriza o grau de 

envolvimento. 

 

Autoconceito, conforme Solomon (2008, p. 176,) está fortemente ligado as “crenças 

de uma pessoa sobre seus próprios atributos e ao modo como ela avalia essas 

qualidades”. As pessoas podem se sentir mais a vontade em relação a sua 

identidade visual do que quanto a intelectual ou ainda se identificar ou não com o 

local onde faz seu curso superior. O autor completa com a afirmativa de que o 

autoconceito é complexo e construído de atributos que damos mais ênfase ao 

ocultar outros ao avaliar-se como um todo. 

 

Machado (2001) levanta o questionamento quanto ao comportamento de compra 

voltado a influência da imagem percebida mais do que a imagem real. E este 

comportamento está ligado ao autoconceito do individuo que consome baseado no 

que pensa sobre si, mas não necessariamente sobre o que ele é. 

 

Muito do que se pensa a respeito de si mesmo (eu ideal) não necessariamente é 

verdadeiro (eu real), por vezes acredita-se que se tem um belo rosto ao passo que 

na realidade essa afirmativa não corresponde. 
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De acordo com Solomon (2008) a autoestima está ligada a esta teoria e que o status 

desta estima pode influir na escolha já que as pessoas podem acreditar que não 

passarão no vestibular de uma IES em específico e por isso nem participam do 

processo. 

 

O marketing de identidade está também ligado ao consumo e autoconceito. Trata-se 

de uma estratégica na qual “os consumidores alteram alguns aspectos de si próprios 

para fazer propaganda de um produto” (SOLOMON, 2008, p. 180). 

 

2.3.3 Influenciadores externos  

 

“Envolvem influência do grupo e da família, a classe social, papeis e status e os 

efeitos da cultura e das subculturas no comportamento de compra.” (PINHEIRO, et 

al., 2006, p. 33). 

 

Cultura e subcultura são os fatores que exercem a maior e mais profunda influência 

sobre os consumidores, de acordo com Kotler e Keller (2007).  

 

A cultura pode ser identificada como a personalidade de uma sociedade.  Pinheiro, 

et al. (2006) e Vasques Júnior (2008) abordam a cultura como o conjunto de 

crenças, normas, valores, atitudes hábitos, costumes, pensares e ideologia grupos 

primários e secundários e de referência, líderes inovadores e seguidores que 

regulam e normatizam a conduta dos indivíduos de uma determinada sociedade. 

 

“O complexo de valores e comportamentos aprendidos que são compartilhados por 

uma sociedade e destinam-se a aumentar sua probabilidade de sobrevivência” 

(CHURCHILL; PETER, 2008, p. 154). Nesse sentido, pode ser observado que a 

sociedade influencia o comportamento dos indivíduos.  As pessoas expressam sua 

cultura ao afirmar que valorizam determinadas coisas e, indiretamente, em costumes 

e práticas que reflitam esses valores.  

 

A influência que a cultura exerce sobre o consumidor “determina as prioridades 

gerais que ele confere a diferentes atividades e produtos e também define o sucesso 

ou o fracasso de produtos e serviços específicos” (SOLOMON, 2008, p. 562). 
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Blackwell, et al. (2008) e Solomon (2008) replicam a ideia de que cultura dentro de 

uma sociedade aborda um conjunto de valores, ideias, artefatos e materiais 

produzidos por seus membros ou não dentre outros símbolos significativos que 

ajudam os indivíduos a se comunicar, a interpretar e a avaliar como membros de 

uma sociedade. 

 

É possível compreender a cultura como características agregadas aos indivíduos 

que lapidam sua conduta fazendo com que percebam de modo particular o que 

acontece ao seu redor. É composta também por diversas preferencias, costumes e 

crenças por meio do qual os indivíduos demonstram satisfação ou interesse.  

 

“Culturas não são entidades homogêneas como valores universais. Cada cultura 

inclui várias subculturas – com modo de comportamentos distintos” (BOONE; 

KURTZ, 2008, p. 165). 

 

Subculturas são formadas por características pessoais que individualizam as 

pessoas como idade, religião, raça, nível de renda, nacionalidade, sexo, tipo de 

família ou ainda características composta por ocupação, região demográfica, 

comunidades, e determinadas por vontade do próprio individuo uma vez que este 

pode escolher grupos menores dentro de um contexto maior para trocar 

experiências e interagir. 

 

Subculturas são culturas mais especificas dentro da cultura, podem ser definidas por 

critérios étnicos, religiosos, geográficos, de estilos de vida, entre outros (PINHEIRO 

et al., 2006, p. 39). 

 

Conforme Churchill e Peter (2007, p. 156) trata-se de “segmento dentro de uma 

cultura que compartilham valores e padrões de comportamentos distintos da cultura 

geral”. Para Solomon (2008, p. 504) “estilos de vida dos consumidores são afetados 

pela associação a um grupo dentro da sociedade como um todo, que são os grupos 

de subculturas, cujos membros compartilham crenças e experiências comuns que os 

separam dos outros”. 
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Martins (2008) apresenta um exemplo onde um candidato a um curso universitário 

poderá fazer sua escolha influenciado pela família: o pai poderá ter feito o mesmo 

curso na faculdade escolhida pelo aluno, porque esta é tradicional. O autor 

complementa que durante a avaliação de alternativas, jovens candidatos a vagas em 

universidades poderão pesar mais alguns atributos em detrimento de outros que 

vem como resultado de valores culturais que influenciam suas escolhas. 

 

Karsaklian (2008) traz à tona a questão sociológica de classe social onde em um 

sentido mais amplo pode ser entendida como uma divisão relativamente homogenia 

e permanentemente de uma sociedade. “O termo classe social refere-se a hierarquia 

de status nacional pela qual indivíduos e grupos são classificados em termos de 

valor e prestígio, com base em sua riqueza, habilidade e poder” (CHURCHILL, 2008, 

p. 159). É em classe social possível separar, classificar indivíduos ou famílias que 

compartilham determinados valores (financeiros), modos de vida, interesses e 

comportamentos de consumo. 

 

Trata-se de uma expressão que descreve a classificação dos indivíduos dentro da 

sociedade. Para Solomon (2008, p. 476):  

 

As pessoas agrupadas em uma mesma classe social são aproximadamente 
iguais em termos de posição social na comunidade. Elas têm ocupações 
semelhantes e tendem a apresentar estilos de vida parecidos em virtude de 
seus níveis de renda e gostos comuns. [...] é tanto um estado de “ser” 
quanto um estado de “ter”. 

 

Este fator não necessariamente pode ser controlado pelo individuo, mas influencia a 

forma com que este escolhe produtos e serviços e pode ser classificada quanto a 

ocupação do mesmo.  

 

Martins (2008, p.77) diz que as “classes sociais se distinguem por diferenças em 

status socioeconômicos e podem mostrar preferências distintas em relação a 

determinadas Instituições de Ensino Superior”. 

 

A autora completa afirmando que alunos de classe média alta podem, por exemplo, 

preferir faculdades de alto nível (elite), para poderem se relacionar com pessoas 

cujo status seja superior. “Sendo assim, a classe social poderá influenciar a 
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disposição de um candidato a matricular-se em uma determinada faculdade” 

(MARTINS, 2008, p.77). 

 

Trabalhando sobre grupo de referência, Pinheiro et al.,(2006) faz menção às 

definições de Olmsted (1970) que define  grupo como uma pluralidade de indivíduos 

que estão em contato uns com os outros, que se consideram mutuamente e que 

estão conscientes de que têm algo significativamente importante em comum. 

 

Karsaklian (2008, p.101) diz que “grupo de referência é toda a agregação de 

interação pessoal que influencia as atitudes e os comportamentos de um indivíduo" 

e complementa apontando ser fundamental saber que o grupo influencia o sujeito e 

sua concepção de si. 

 

Além de compartilhar os valores de sua cultura, subcultura e classe social, os 

consumidores levam em conta ou consultam vários grupos quando tomam decisões 

de compra (CHURCHILL; PETER, 2008). Tais grupos são denominados grupos de 

referência por exercerem poder de influência nos indivíduos. 

 

 “O poder social é a capacidade de alterar as ações dos outros.” (SOLOMON, 2008, 

p. 401). Quando alguém exerce poder de persuasão sobre a decisão do outro com 

ou sem a sua vontade. Os grupos de referência agem com características de 

comparação: 

 

O grupo de referência é qualquer pessoa ou grupo que influência o 
comportamento de um indivíduo de forma significativa. Os valores, as 
atitudes, os comportamentos e as normas desse grupo possuem enorme 
influência nas avaliações, nos comportamentos e nas aspirações de outros 
indivíduos (BLACKWELL, et al., 2008, p. 414). 

 

Churchill e Peter (2008) esclarecem que na maioria dos casos, os grupos de 

referência não dizem diretamente aos consumidores o que fazer, mas esses 

consumidores são levados a agir influenciados por respeito à opinião do grupo ou 

ainda por se preocupar-se com os sentimentos dos membros do grupo.    

 

O poder se expressa nas diversas relações sociais, assim, pode-se falar, que onde 

existem Relações de Poder, existe política. Por sua vez, a política se expressa nas 
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diversas formas de poder e pode ser entendida como a política relacionada ao 

Estado, ou, em um sentido mais amplo, e não menos importante, em outras 

dimensões da vida social. Max Weber (1974) afirmava que a política não se 

restringe ao campo institucional estatal e explicita claramente, que a política permeia 

outras atividades da vida cotidiana. “Hoje, nossas reflexões não se baseiam, 

decerto, num conceito tão amplo. Queremos compreender como política apenas a 

liderança, ou a influência sobre a liderança, de uma associação política, e, daí hoje, 

de um Estado” (WEBER, 1974, p. 97).  

 

Conceber que o poder reside unicamente no Estado é um grande erro, pois existem 

relações de poder e estas estão presentes não apenas na máquina estatal. 

Conceituar as relações de poder somente interligadas ao campo institucional do 

Estado pode ser uma visão muito simplória. Ter o Estado como ponto de referência 

do poder não corresponde a toda sua amplitude, portanto, conceber as relações de 

poder restritamente, minimiza seu caráter extremamente amplo. 

 

De acordo com Churchill e Peter (2008) a família faz parte dos mais importantes 

influenciadores. Blackwell et al. (2008) completa que as famílias ou lares tomam 

decisões de compra e cada individuo desempenha um papel neste processo sendo 

compra, consumo e influência do produto. 

 

Para Boone; Kurtz, (2008, p. 170) “o grupo familiar talvez seja o determinante mais 

importante de comportamento do consumidor por causa da interação intima e 

continua entre seus membros”. Endossando a afirmativa “os membros da família 

podem influenciar bastante o comportamento do comprador. A família é a mais 

importante organização de consumo da sociedade” (KOTLER, 2008, p. 119). 

 

As famílias podem existir de duas formas: Família de Procriação, formadas por pais, 

irmãos, avós, primos e demais parentescos; e Família de Orientação, que dão as 

diretrizes de orientação sobre influências religiosas, econômicas, políticas, afetivas, 

entre outros.  

 

Martins (2008, p.78) diz que “um candidato poderá considerar seus pais como 

expressivos influenciadores e compradores do serviço que ele deseja, uma vez que 
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eles irão pagar a faculdade escolhida”. A família pode ser qualificada como uma das 

primeiras sociedades que o individuo está inserido, neste caso, pode ser creditado a 

ela influência quanto às decisões de consumo. Por exemplo, no caso de filhos que 

seguem a religião dos pais, tipos de vestuário por se espelhar no “modelo” pré-

existente. É possível dizer que a escolha pela IES também pode ser influenciada por 

questões familiares. 

 
Dos influenciadores externos devem ser considerados ainda o ambiental e o 

situacional. Engel; Blackwell; Miniard (2000) o comportamento dos seus processos 

decisórios de compra estão complexamente ligados ao ambiente em que os 

consumidores vivem e ainda sofre influências situacionais. 

 

Neves e Ramos (2002) ao abordarem os aspectos ambientais citam a afirmativa de 

Martins (2008) de que, diante das forças ambientais que levam as empresas a 

mudarem seus objetivos, as IES também se inserem neste contexto vendo-se 

pressionadas a acompanhar estas mudanças em melhorias nos seus serviços. 

 

Contribuindo com a definição deste tópico Mowen; Minor (2003, p.247) citam que “as 

situações do consumidor consistem nos fatores temporários do ambiente que 

formam o contexto dentro do qual ocorre a atividade do consumidor”. Os autores 

completam que a situação do consumidor é composta por (a) tempo e lugar onde 

ocorre a atividade do consumidor; (b) motivo da ação (c) influência do 

comportamento do consumidor. 

 

Quadro 01: Tipos de situações do consumidor 

1 – Ambiente físico: aspectos físicos, espaciais concretos do ambiente onde há consumo; 

2 – Ambiente social: os efeitos que terceiros provocam no consumidor durante o ato de compra; 

3 – Tempo: Os efeitos da presença ou ausência do tempo nas atividades de consumo; 

4 – Definição da tarefa: os motivos que levam a necessidade de consumir um produto ou serviço; 

5 – Estados antecedentes: refere-se aos estágios psíquicos e de espírito, mesmo que temporários, 

que o consumidor trás para a atividade de consumo. 

Fonte: Mowen e Minor (2003, p.247) baseado em Belk (1975)1 

                                                           
1BELK, Russell. Situational variables and consumer behavior. Journal of Consumer 

Reserch. 2 dez. 1975, p. 157-163. 
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A situação, como influencia ambiental dizem respeito a alteração de comportamento 

em determinadas situações momentâneas. Por exemplo, o individuo que perde seu 

emprego terá um comportamento de compra diferente do que acaba de receber um 

aumento (BLACKWELL et al., 2009). 

 

Martins (2008, p.78) esboça um exemplo quanto ao poder das forças situacionais: 

 

A intenção de compra é influenciada por fatores situacionais. O candidato a 
uma vaga na faculdade X formará sua intenção de compra baseada em 
fatores esperados como renda familiar, custo total e benefícios do produto. 
Além disso, poderá ficar sabendo que não obteve crédito educativo para 
custear seus estudos, ou pode não gostar do aspecto do campus quando o 
visitar, ou mesmo ficar mal impressionado com alguns alunos ou 
professores que encontrar. 
 

Mowen e Minor (2003) esboçam, baseado em Donovan e Rossiter (1982)2 o 

ambiente e o comportamento de compra onde um influencia o outro conforme figura 

1: 

 

  

Figura 1: O ambiente e comportamento de compra 

 

Fonte: Adaptado de Mowen; Minor (2003) 

 

O ato de compra pode ser visto como uma interação de duas vias, na qual as 

situações dos consumidores se relacionam com fatores pessoais, ou com o tipo de 

produto oferecido. 

 

2.4 O consumidor e o processo de escolha e decisão 

                                                           
2DONAVAN, Robert; ROSSITER, John. (1982) Store atmosphere: An environmental 

psychology approach. Journal of Retailing 58, primavera, p, 34-57. 
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Na literatura de marketing diversos autores já tentaram formatar um “esquema” 

padrão de como os consumidores executam o processo de decisão. Mas, de acordo 

com o ensaio de Faria (1983), para Weber os sentidos das ações humanas não 

podem ser captados, mas propõe o chamado “Tipos ideais” que fazem menção aos 

primeiro nível de generalização de conceitos. Estes tipos ideais estão alicerçados a 

outro conceito denominado “conceitos limites” ligado ao conceito das imagens sobre 

as quais as relações são construídas sendo possível expor o rumo que tomaria uma 

ação social particular caso envolvesse o mesmo fim.  

 

Não se pode afirmar o comportamento humano, mas é possível, tendo em vista 

certos padrões, roteirizar os comportamentos semelhantes. Neste caso, os motivos 

que levam as pessoas, os consumidores, a escolher este ou aquele produto e 

serviço. Mas para efeito deste estudo será aqui abordada uma estrutura de 

comportamento de escolha e decisão. 

 

Antes de escolher um produto ou um serviço, o consumidor passa por alguns 

processos necessários. Para Kotler (1998, p. 180), “o processo de compra inicia-se 

quando o comprador reconhece um problema ou necessidade”. Para Urdan; Nagao 

(2004) neste processo de decisão de compra, o consumidor compara as diferentes 

opções que sejam capazes de satisfazer as necessidades, além disso ele vai 

selecionar, integrar e avaliar informações relacionadas aos produtos e serviços para 

então chegar a um julgamento diante das alternativas consideradas. 

 

O que costuma ser chamado de tomada de decisão se refere ao processo completo 

da escolha de um curso de ação. Junto a isso, Luppe; Angelo (2010) menciona o 

pensamento de Hastie (2001) para quem há o julgamento que está ligado aos 

componentes do processo de tomada de decisão que contempla da avaliação, 

estimação e dedução dos eventos que podem ocorrer assim como das reações do 

indivíduo tomador da decisão quanto aos possíveis resultados desses eventos e aos 

aspectos cognitivos do referido processo. 
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O tempo é outra característica intrínseca nestes processos. Segundo Boone; Kurtz 

(2008) o envolvimento de tempo e esforço está ligado ao grau de importância que o 

consumidor deposita no produto/serviço. 

 

Segundo Luppe e Angelo (2010) as pesquisa em julgamento e tomada de decisão 

tem como foco o modo como as pessoas combinam desejos (utilidades, valores 

pessoais, objetivos, entre outros) e crenças (expectativas, conhecimentos) na 

escolha de um curso de ação. 

 

O quadro 02 apresenta questões que envolvem o processo de consumo antes 

durante e após a situação de compra. 

 

Quadro 02: Processo de Consumo. 

Estágios Perspectivas do consumidor 
Perspectivas dos 

profissionais de marketing 

Questões pré-compra 

Baseada em como o 
consumidor percebe que 
precisa de algo e quais são as 
melhores fontes de informações  

Como as atitudes dos 
consumidores são 
formadas/modificadas e que 
sinais apresentam para inferir 
superioridade a produtos 

Questões de compra 

Aborda a experiência de 
compra e o que esta compra 
pode dizer acerca do 
consumidor 

Como os fatores situacionais 
interferem no processo 
decisório  

Questões pós-compra 

Revela a satisfação ou não do 
consumidor para com o produto 
e as situações de descarte. 

O que é determinado para a 
satisfação do cliente e seus 
hábitos de influenciar outras 
pessoas ao consumo 

Fonte: Solomon (2011)  

 

Para Blackwell, et al.. (2008), a tomada de decisão de compra do consumidor passa 

por sete processos conforme figura 2: 

 

Figura 2: Processo em que os consumidores tomam decisões para bens e serviços 
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Fonte: Blackwell et al. (2009, p. 73) 

 

2.4.1 Reconhecimento da necessidade 

 

O reconhecimento da necessidade ocorre sempre que o consumidor 
percebe uma diferença significativa entre o seu estado atual e algum estado 
desejado ou ideal. Ele vê que há um problema a ser resolvido, que pode ser 
pequeno ou grande, simples ou complexo (SOLOMON, 2008, p. 328). 

 

Já para Pinheiro et al. (2008, p. 45) “a percepção de que existe uma distancia 

significativa entre as situações em que a pessoa se sente confortável e as situações 

que ela enfrenta de fato”. Completando o pensamento Boone e Kurtz (2008) 

declaram que o consumidor torna-se consciente de uma diferença significativa entre 

a situação existente e a desejada. Em outras palavras, “se a satisfação com o 

estado real diminui, ou se o nível de estado desejado aumenta para além de um 

nível considerado crítico, reconhece-se a existência de um problema que impulsiona 

o consumidor a agir” (MOWEN; MINOR, 2003, p. 196). 

 

Após o reconhecimento da necessidade, o segundo estágio deste processo é a 

busca de soluções que venham a satisfazê-las. 

 

“A busca de informações é o processo pelo qual o consumidor pesquisa o 

ambiente a procura de dados adequados para tomar uma decisão razoável” 

(SOLOMON, 2008, p. 329). 

 

A busca pode incluir fontes internas e externas de informação. A interna é uma 

introspecção mental de informações guardadas ligadas as necessidades traduzidas 

em lembranças ou experiências vividas. Já a busca externa é uma reunião 
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informações de fontes externas, como parentes, amigos, familiares, jornais, sites e 

etc.(BOONE; KURTZ, 2008).  

 

Os autores Mowen; Minor (2003) tratam de três fatores que influenciam o 

processamento da informação: (1) a percepção; (2) nível de envolvimento do 

consumidor; e (3) memória. A percepção está voltada para a maneira com que os 

consumidores são expostos à informação nos estágios de exposição, atenção e 

compreensão. 

 

O nível de envolvimento “é o grau é que determina se ele passará do estágio de 

exposição para o de atenção” (MOWEN; MINOR, 2003, p. 45), além de influenciar 

questões de memória que por sua vez faz com que os estímulos sejam antecipados.  

 

Blackwell et al. (2008) descreve a exposição de informações a que os indivíduos 

estão submetidos, competindo por atenção, porém cada um compreende, aceita e 

retém apenas o que é de suma importância. 

 

2.4.2 Avaliação das alternativas pré-compra 

 

Após a busca de informações relevantes para que a necessidade latente seja 

suprida, vem o momento de avaliar as alternativas encontradas. “Os critérios de 

avaliação são as dimensões utilizadas para julgar os méritos de opções 

concorrentes.” (SOLOMON, 2008, p. 341). Vale ressaltar que cada consumidor tem 

uma forma singular de perceber os atributos antes de decidir pela compra.  

 

Segundo Blackwell et al., (2008, p. 79): 

 

A forma pela qual os indivíduos avaliam suas escolhas é influenciada tanto 
por diferenças individuais quanto por variáveis ambientais [...] o critério 
avaliativo se torna uma manifestação produto – específica dos valores, 
necessidades e estilos de vida dos indivíduos. 

 

Os consumidores consideram as opções e seus vários atributos. Levam em conta a 

importância e a qualidade desses atributos. “É por meio da avaliação das 

alternativas que os consumidores obtêm as informações necessárias para fazer a 



52 
 

escolha final, que é o próximo passo no processo de tomada de decisão” (MOWEN; 

MINOR, 2003, p. 201). 

 

Depois de descobrir a necessidade, buscar informações, avaliar as alternativas 

encontradas, tem se agora, a decisão da compra, que segundo Pinheiro et al., 

(2006) ainda possui três escolhas a serem feitas: 

 

 de quem comprar; 

 quando comprar; 

 como pagar. 

 

Kotler (2008, p. 128) cita que a decisão de compra tem com base os fatores de 

renda esperada, preço esperado e os benefícios esperados pelo serviço.  

 

A maneira com que os consumidores fazem escolhas é fortemente influenciada por 

seu processo de decisão. Para Mowen; Minor (2003) o grau de envolvimento com o 

objeto a ser consumido está inteiramente ligado à decisão. 

 

Giglio (2002) ao falar da importância dos relacionamentos menciona a afirmativa de 

Mckenna (1999) de que a compra é apenas um dos resultados de um 

relacionamento positivo com o cliente. 

 

A escolha de cursar o ensino superior já é uma decisão a ser tomada, e a escolha 

do local onde essa graduação será desenvolvida, objeto deste estudo, poderá sofrer 

implicações de grau de envolvimento também baseado na ideia de necessidade 

momentânea do consumidor, por exemplo, para uma possível progressão salarial 

mediante qualificação. Acredita-se que de acordo com a urgência de iniciar e/ou 

concluir a graduação, a escolha da IES publica ou particular, com cursos de menor 

ou maior duração poderá ser determinante. 

 

“Depois de o consumidor realizar a compra e tomar posse do produto, o consumo 

pode ocorrer – o ponto no qual o consumidor utiliza o produto.” (BLACKWELL, et al., 
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2008, p. 83). Tal consumo pode acontecer imediatamente, mas também num 

momento posterior. 

 

Conforme ideia adotada por Mowen; Minor (2003) o ato de consumir seria um 

conjunto de conhecimentos, sentimentos experimentados por alguém durante o uso 

de um produto/serviço. 

 

“Nesse estágio, o consumidor avaliou cada alternativa do conjunto evocado com 

base em seu conjunto pessoal de critérios de avaliação e reduziu as alternativas a 

uma” (BOONE; KURTZ, 2008, p. 184). 

 

O uso do produto diz respeito às ações e experiências que ocorrem no período de 

uso direto do produto/serviço. Inclusive a verificação do modo como o consumidor 

tem esse contato com o produto pode ser um mecanismo de desenvolvimento de 

novas ofertas de mercado (MOWEN; MINOR, 2003). 

 

Seguindo o pensamento dos autores, durante e depois do consumo ou ainda 

utilização de um produto/serviço, os indivíduos acabam desenvolvendo sentimentos, 

sensação de satisfação, ou não. 

 

 “O ato da compra produz um de dois resultados. O comprador sente satisfação pela 

remoção da discrepância entre o estado existente e desejado ou insatisfação com a 

compra” (BOONE; KURTZ, 2009, p. 185). 

 

Consumidores quando insatisfeitos com a escolha tendem a resolver o desconforto 

do remorso “procurando informações que deem apoio a sua decisão e tornando-se 

mais criticas a respeito das alternativas rejeitadas” (CHURCHILL; PETER, 2008, p. 

151). 

 

De acordo com Engel; Blackwell; Miniard (2000) é preciso que haja uma avaliação 

continuada do produto ou serviço, uma vez que ele é consumido, levando a uma 

resposta de satisfação ou insatisfação. Completando, a satisfação ou insatisfação, é 

um julgamento feito após a experiência de uso do produto ou serviço (MOWEN; 

MINOR, 2003). 
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O descarte ocorre quando o consumidor não utiliza mais do bem ou serviço, 

Blackwell et al. (2008) defende esta situação como sendo o descarte por completo, 

reciclagem ou até mesmo a revenda.  

 

Para Lovelock (2001), a decisão de compra e o uso de um serviço é feita na etapa 

pré-compra. Os desejos individuais dos clientes são muito importantes nesta etapa 

porque influenciam na opinião deles, no que irão considerar. Em alguns casos ele 

pode rapidamente optar por um fornecedor especifico de serviço, em especial se a 

compra é de rotina e de risco relativamente baixo.  

 

Mowen;Minor (2003, p. 191) afirmam ser o processo de tomada de decisão do 

consumidor “um conjunto de processos envolvidos no reconhecimento de 

problemas, na busca de soluções, na avaliação de alternativas, na escolha entre 

opções e na avaliação dos resultados da escolha”.  

 

Esses autores destacam ainda que a tomada de decisão pode seguir por processos 

distintos: de alto e de baixo envolvimento. Tais processos se diferenciam 

basicamente pelo tempo gasto para que a tomada de decisão se concretize, e são 

determinados a partir do nível de informação pertinente ao produto (e sua utilização) 

que o consumidor possui. 

 

Vieira, Maia e Silva (2010) trás as principais ações/atos que o individuo tem na 

decisão de compra. 

 

Quadro 3: Agentes e ações no processo de decisão 

Iniciador: 

Indivíduo que transmite uma ideia para adquirir 

um produto. Exemplo, no almoço de domingo o 

filho mais novo informa aos pais que na visita a 

um colega, conheceu um produto diferente, no 

qual desenvolve um processo de compra. 

Influenciador: 

Pessoa que fala de um determinado produto, no 

qual integra a família ou não. Exemplo, num 

estabelecimento o cliente solicita ao garçom uma 

cerveja, esse indica certa marca perguntando ao 
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cliente se pode ser tal. 

Fiscal Interno: 

Indivíduo integrante do grupo que possui o 

controle de informação. Exemplo, quando um 

filho faz um pedido de compra e a mãe julga que 

ainda não é o momento para aquisição, fazendo 

com que os outros membros da família também 

não busquem informações sobre o produto. 

Decisor: 

Aquele que é responsável pela compra, como e 

onde. Exemplo, o pai após a sugestão do filho 

mais novo e ser aconselhado pela esposa, 

decide então ir às compras. 

Comprador: Aquele que faz a compra. 

Pagante: 

Indivíduo responsável pelo financiamento da 

compra, por um grupo de pessoas ou um único 

elemento. 

Preparador:  

 

Pessoa que após a compra prepara o produto 

para o consumo. 

Usuário: 
Aquele que certamente consome ou usa o 

produto. 

Eliminador: Participante do grupo que exclui o produto. 

Fonte: Vieira, Maia e Silva (2010) 

 

Segundo a professora Selma Maria da Silva da Universidade Católica de Goiás 

(s/d)3 há também o tipo de compra denominado compras organizacionais que pode 

ser vista como o processo de tomada de decisão por meio do qual as organizações 

estabelecem a necessidade da compra de produtos e serviços, além de identificar, 

avaliar e escolher, entre as marcas e os fornecedores disponíveis, qual a melhor 

opção. 

 

Este comprador empresarial enfrenta algumas situações de compra como: 

 

 Recompra simples: compra sistemática de um determinado produto/serviço; 

 Recompra modificada: comprador altera características dos termos de 

compra e venda como os preços, os prazos de entrega ou outros termos 

referentes ao produto; 

                                                           
3
s/d – Sem data encontrada. Trata-se de arquivo de aula da disciplina de Administração 

Mercadológica disponibilizado na internet devidamente referenciado ao final deste trabalho. 
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 Nova tarefa: trata-se da situação de compra em que o comprador adquire um 

produto ou serviço pela primeira vez passando pelas fases de Conhecimento; 

Interesse; Avaliação; Julgamento; Adoção. 

 

Trazendo o escopo desta análise para as IES, segundo Moogan et al. (1999), o que 

torna a avaliação mais difícil é a característica do mercado de educação superior, 

onde o estudante tem que avaliar as alternativas das IES sem poder testá-las e nem 

ter qualquer tipo de experiência direta com o “produto”. 

 

O autor ainda completa com a forma de diluição deste problema, que é quando o 

estudante obtém tudo o que tiver relevância e ainda puder incorporar mais 

conhecimento e informações para auxiliá-lo neste processo. Por isso, terão ênfase 

as instituições que melhor satisfizerem seus objetivos, tornando-o assim mais 

seletivo (MOOGAN et al., 1999). 

 

Schiffman; Kanuk (2000, p. 394) enfatizam que “nem todas as situações de tomada 

de decisão do consumidor recebem (ou requerem) o mesmo grau de procura de 

informações” e ainda “se todas as decisões de compra precisassem de grande 

esforço, o processo de tomada de decisão do consumidor seria um processo 

exaustivo, que deixaria pouco tempo para qualquer outra coisa”.  

 

Após tais constructos é possível entender que a tomada de decisão é um processo 

construtivo e que cada consumidor decide pelo produto, serviço, marca, instituição 

de ensino, de acordo com seus problemas, necessidades, satisfação, conveniência, 

ou seja, de acordo com sua subjetividade. 

 

2.5 As preferências no comportamento do consumidor 

 

O valor percebido de características e atributos de determinado produto ou serviço 

norteiam as preferências dos consumidores. Conforme Hemzo (2002, p. 17) “um 

atributo bastante importante é o nome da marca, que representa um conjunto de 

conceitos associados a determinado produto e suas características”. 
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As preferências do consumidor se voltam para o elemento com maior combinação 

de atributos e utilidade. Nesse sentido, conforme Barwise; Robertson (1992), 

mencionados no estudo Hemzo (2002), parte do valor da marca deriva do modo 

como elas ajudam o consumidor a simplificar suas decisões de consumo, 

oferecendo, entre outros aspectos, um sentido de segurança. 

 

Camargos; Camargos; Machado (2005) reiteram que as IES devem estar atentas às 

preferências dos alunos quanto às condições e qualidade do ensino oferecido. Para 

os autores, preferência de consumo, em ensino, baseia-se em aspectos cognitivos, 

referindo-se a realidade que o aluno gostaria de ter. 

 

Em sua tese, Liberali Neto (2006) diz que as preferências do consumidor têm sido 

observadas em  marketing  por meio de estudos econométricos  onde têm-se 

percebido  mudanças  (YOUN; SONG; MACLACHLAN, 2005). Várias pesquisas têm  

sido  realizadas  na  área  de  comportamento  do  consumidor  para descobrir 

porque os consumidores mudam. 

 

Para ganhar a preferência dos estudantes, é necessário compreender melhor seu 

comportamento de compra. Ao pesquisarem alternativas de cursos e instituições, os 

estudantes se envolvem num processo de coleta de informações limitado e seletivo, 

apoiando sua decisão final em uma fração pequena do total de informações 

disponíveis (NEWMAN; STAELIN, 1972; MIDGLEY, 1983; BEATTY; SMITH, 1987; 

CHEN, 2006).  

 

Às IES é interessante que as preferências sejam dadas pelo estudante em potencial, 

que, de alguma forma, tomou conhecimento da instituição. No entanto, esta é uma 

questão de interesse prático para o delineamento de programas de comunicação e, 

portanto, deve-se tratar para identificar atributos que tenham relevância nas 

preferências da escolha da IES pelos estudantes (CHEN, 2006; WANG, 2009). 

 

De acordo com Wang (2009), que estudou o processo de escolha de estudantes 

internacionais por universidades canadenses, as preferências e necessidades 

educacionais dos estudantes são muito variadas para que as IES possam focar em 

ações sem o direcionamento do marketing.  
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Existem algumas técnicas na literatura que trabalham a preferência do consumidor. 

Alfinito (2002) utilizou em seu estudo que pretendia averiguar os atributos de 

preferência do consumidor a técnica de preferência declarada (PD), “que é uma das 

mais utilizadas atualmente para se conhecer e compreender o comportamento dos 

consumidores de determinado produto ou serviço”. Conforme Jones (1991), citado 

pela autora, esta técnica possibilita delinear o comportamento futuro do consumidor 

em relação ao seu comportamento atual. Alfino (2002) menciona outra técnica que 

permite a análise de preferência das pessoas incluindo seus comportamentos, a 

preferência revelada, e cita Camargo et al., (2000) que diz que os dados revelados 

estão baseados na observação direta ou dos questionamentos acerca de situações 

reais, já ocorridas. 

 

Entre as estratégias de marketing que podem ter ação, pode-se citar que a 

segmentação de mercado permite não apenas identificar as preferências dos 

públicos-alvo das IES, mas também organizar classificações de estudantes com 

perfis semelhantes e ainda compreender as preferências, percepções e 

necessidades destes públicos (TONKS; FARR, 1995; SOUTAR; TURNER, 2002; 

HEMSLEY-BROWN; OPLATKA, 2006). Nunes et al. (2008) identifica no Brasil um 

fraco entendimento do poder do marketing na educação superior, e com isto, pouca 

adesão para este tipo de ação. 

 

Cabe ressaltar que a elevada desigualdade socioeconômica brasileira é refletida nas 

preferências do mercado de educação superior: há acentuado desequilíbrio entre as 

regiões brasileiras mais desenvolvidas (notadamente Sul e Sudeste) e as menos 

desenvolvidas (Norte e Nordeste) em termos de níveis de escolaridade e renda 

(IBGE, 2006). As possibilidades de acesso à universidade variam sensivelmente, 

mesmo entre estudantes de mesmas regiões (ZAGO, 2006).  

 

2.6 Atributos considerados no processo de escolha  

 

Para efetuar uma escolha, o consumidor durante o processo de decisão observa 

atributos, ou características que possivelmente auxiliarão positiva e negativamente 

em suas escolhas. Atributo é algo que é próprio ou peculiar de alguma coisa.  
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Tavares (2008, p. 74) define características como “aspectos ou propriedades que 

descrevem e distinguem uma oferta e suas funções e os atributos relacionam-se a 

suas qualidades”. Tais características ou atributos podem ser traduzidos em 

benefícios esperados. 

 

O alicerce para escolha do objeto pretendido pelo consumidor acontece por meio da 

percepção de um ou mais atributos, adjetivos. Durante o processo de informação do 

consumidor os atributos surgem como o importante ou principal estímulo para 

efetivação da compra, porém estes estímulos são decodificados de formas distintas 

estando diretamente ligadas as características de cada pessoa (TIBOLA; VIEIRA; 

SANZOVO, 2004). 

 

Em se tratando de uma loja, por exemplo, Blackwell et al. (2009, p. 145) cita 

atributos que podem ser considerados como “elevadores, iluminação, ar 

condicionado, layout [...]propriedades físicas do ambiente”. Porém em IES  tais 

atributos possivelmente não serão os únicos analisados dentro do processo de 

escolha. 

 

Há alguns desdobramentos a serem citados em atributos que aborda interiorização e 

exteriorização dos mesmos, conforme Tavares (2008) tanto um como outro 

proporcionam particularidades no processo de escolha, como o design do produto 

(intrínseco) ou o ator famoso que faz a publicidade da IES (extrínseco). Outras 

abordagens e/ou classificação de atributo podem ser encontradas em Alpert (1971); 

Tibola; Vieira; Sanzovo (2004); Joas (2002) e Peter e Olson (1999) citados por 

Espinoza; Hirano (2003) onde se tem: 

 

Atributos relacionados ou intrínsecos: que afetam diretamente o desempenho ou 

funcionamento do produto, e vão proporcionar os benefícios funcionais e 

experienciais, e estabelecer as associações primárias;  

 

Atributos não relacionados ou extrínsecos: os quais não afetam diretamente o 

desempenho do produto, mas que influenciam a sua preferência, compra e o seu 

consumo.  
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Urdan; Nagao (2004) enfatizam que quando um consumidor avalia um produto ou 

serviço, considera os atributos intrínsecos e os atributos extrínsecos para chegar a 

uma conclusão sobre a melhor escolha. 

 

Atributos Salientes: caracterizado como os perceptíveis pelos consumidores no 

produto, marca, empresa ou instituição, mas não necessariamente possuem 

qualquer grau de importância ou determinação no processo de compra do produto. 

“Estes atributos apenas estão reconhecidamente presentes em determinado produto 

ou marca, para um grupo específico”; 

 

Atributos Importantes: caracterizado como importantes no momento da escolha de 

um produto mesmo não sendo determinantes por serem considerados presentes em 

todos os produtos de mesma categoria; 

 

Atributos Determinantes: são aqueles cuja existência percebida aparece como a 

melhor possibilidade de resposta à satisfação dos desejos do consumidor estando 

em determinado produto ou marca. Apresentam discriminação e diferenças entre as 

marcas. 

 

Atributos concretos: onde são levados em consideração o que é físico e tangível 

num produto, como a estrutura física de uma IES;  

 

Atributos abstratos: entendem-se as características mais intangíveis, como a 

qualidade de ensino percebida. 

 

A pesquisa em questão aponta que em sentido gerencial para a administração de 

marketing, as informações que revelem os atributos levados em consideração 

permite que as empresas possam desenvolver ações pontuais para melhorar a 

oferta destes itens indicados pelos consumidores concluindo ainda que todo o 

processo de compra das pessoas tornar-se-á melhor compreendido quando 

identificados os atributos relevantes neste processo, qualificados como “aqueles que 
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indicam benefícios importantes ou que reduzem os sacrifícios e/ou o esforço do 

comprador”. 

 

A relevância, a escolha do consumidor está atrelada a capacidade desses atributos 

indicarem para o comprador a presença ou não de benefícios ou ainda a ausência 

de sacrifícios para o consumo. 

 

Tavares (2008) e Machado (2001), fazendo menção também a Lalande (1996), 

concordam que a imagem entendida inicialmente como o reflexo das características 

mais expressivas de pessoas e objetos, deriva-se do latim imago, que significa 

figura, sombra, imitação. É possível considerar que é a representação do objeto 

percebido pelos sentidos que não só o visual, mas também à imagem que se faz 

dele. 

 

Contudo, conforme os autores, a imagem é o reflexo da identidade e do 

posicionamento materializados pela percepção das ações junto aos públicos e com 

impactos no seu ambiente, sintetiza atributos correspondentes a promessas de 

benefícios, soma de crenças, atitudes e impressões que uma pessoa ou grupo de 

pessoas têm de um objeto. 

 

A imagem global das organizações é formada por diversos fatores que por sua vez 

contem diversos atributos com valores diferentes para cada público. Nesse sentido, 

Meyer (2002) cita Barich; Kotler (1991) que apresentam fatores e atributos que 

juntos são capazes de formar uma imagem para as empresas em geral. A figura 3 

apresenta esses fatores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Figura 3: Fatores de imagens e seus atributos 

 

Fonte: Meyer, 2002. 

 

Estudos apontam características objetivas e subjetivas na percepção da imagem 

pelas pessoas, conforme Quadro 4. 

 

Quadro 4: Teorias sobre a formação de imagem 
Imagem determinada pelo objeto 

(características objetivas) 

Imagem determinada pela pessoa 

(características subjetivas) 

1. As pessoas tendem a ter experiências de 
primeira mão com objetos. 

1. As pessoas têm graus diferentes de contato 

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 processar 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. 

4. Estas pressuposições envolvidas implicam 

que as instituições não podem criar facilmente 

4. Essas características indicam que as pessoas 

fazem imagens diferentes do objeto, isto é, há 
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imagens falsas de si mesmas. uma relação fraca entre a imagem e o objeto 

real. 

Fonte: adaptado de Andrade (2008). 

 

De acordo com Tavares (2008), que para reforçar cita Barich; Kotler (1991), a 

imagem que se constrói de uma empresa corresponde à soma de todas as 

percepções e impressões positivas, neutras ou negativas, que cada um desses 

públicos interno e externo desenvolve, a partir dos contatos diretos ou indiretos que 

mantém com essa em seu contexto de atuação. 

 

Segundo Bergamo et al., (2010), há disponível na literatura, uma gama variada de 

atributos considerados relevantes e que auxiliam na tomada de decisão dos 

estudantes. O Quadro 5 resume os estudos que abordam o tema. 

 

Quadro 5- Estudos sobre processo de escolha de IES pelos prospects e aspectos 

analisados. 

Autor(es) Metodologia utilizada Aspectos analisados 

Mooganet al... 

(2001) 
ACA (ConjointAnalysis) 

· Localização; 

· Reputação e tradição da instituição; 

· Cursos disponíveis e benefícios por eles 

oferecidos; 

· Oportunidade de carreira e 

empregabilidade. 

Soutar e Turner 

(2002) 
ACA (ConjointAnalysis) 

· Tipo de universidade; 

· Intercâmbio entre universidades; 

· Distância de casa; 

· Reputação acadêmica; 

· Qualidade do ensino; 

· Empregabilidade 

· Opinião de familiares; 

· Amigos; 

· Atmosfera do campus; 

· Satisfação com o curso. 

Veloutsouet al... 

(2004) 

Veloutsouet al... 

(2005) 

 

Questionário dentro de 

entrevista em profundidade 

· Infraestrutura da cidade/local; 

· Vida social da cidade/local; 

· Perspectivas de carreira; 

· Infraestrutura da universidade; 
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· Vida social dentro da universidade; 

· Contatos de negócios e 

empregabilidade; 

· Reputação e tradição da universidade. 

Yamamoto (2006) Aplicação de questionário 

· Qualidade dos profissionais da área 

acadêmica; 

· Quantidade e qualidade dos cursos; 

· Atividades sociais e clubes estudantis; 

· Ambiente e infraestrutura do campus; 

· Oportunidades extracurriculares; 

· Benefícios pós-formatura; 

· Preço; 

· Atividades esportivas. 

Maringe (2006) Aplicação de questionário 

Os “7Ps” 

· Programa (fatores de qualidade 

acadêmica); 

· Preço (fatores financeiros); 

· Promoção (comunicação promocional da 

instituição) 

· Pessoas (qualidade dos funcionários e 

professores); 

· Prospecto (variedade de cursos e 

currículos); 

· Proeminência (reputação, tradição e 

imagem da instituição); 

· Praça (campus, diversidade racial e vida 

social). 

Pimpa e 

Suwannapirom 

(2007) 

 

Aplicação de questionário e 

análise dos resultados 

· Atitude pessoal; 

· Currículo da instituição; 

· Empregabilidade; 

· Atratividade da instituição; 

· Custo. 

Fonte: BERGAMO et al., (2010). 

 

A partir da análise do Quadro 5, pode-se verificar que alguns aspectos ganham 

ênfase nos estudos citados como reputação e/ou tradição da instituição, localização, 

questões financeiros, qualidade acadêmica, empregabilidade, aspectos sociais, 

infraestrutura, atmosfera do campus e disponibilidade de cursos. 
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Neste sentido, segundo pesquisas, para escolher a faculdade, os alunos 

respondentes, antes de tudo, checam se a instituição interessada oferece o curso, 

depois observam o fácil acesso para sua casa, a atmosfera do campus, a fama da 

instituição e o próprio senso pessoal segundo James, Baldwin e McInnis (1999). 

 

Em pesquisas recentes voltadas ao curso de Administração, os autores Santos; 

Melo; Goulart (2010) buscaram conhecer o modo pelo qual alunos de Cursos de 

Administração definem o sentido do trabalho e identificar os motivos que os 

orientaram na escolha do curso e também da instituição. 

 

“Os itens menos importantes foram influência dos amigos, falta de opção, curso de 

baixa pressão e exigência” (Santos; Melo; Goulart, 2010, p. 4). Com relação à 

escolha pela IES, os autores chegaram à conclusão de que a proximidade de casa é 

um fator importante. A facilidade de custo e as referências de atuais ou ex-alunos 

das IES também se mostraram relevantes. 

 

As autores concluíram que os itens mais importantes para a escolha do curso de 

administração foram interesse pela área, desenvolvimento profissional satisfatório, 

posição profissional segura e obtenção de uma formação generalista. 

 

Outra pesquisa de Miranda; Domingues (2006) apresenta dados das razões 

consideradas no momento de escolher uma Instituição de Ensino Superior e de que 

maneira os entrevistados ouviram falar da IES. Entre os 12.476 estudantes 

abordados, 2.818 que indicaram um determinado curso como opção demonstraram 

que entre as razões sugeridas, a qualificação dos professores é apontada por 

78,67% dos respondentes seguido do preço adequado, com 68,99% e a qualidade e 

modernidade de seus laboratórios com 34,03% dos atributos. A televisão foi 

apontada como o meio mais utilizado para trazer conhecimento quanto a IES 

seguido de amigos. 

 

Na pesquisa desenvolvida por Andrade (2008), os principais motivos de escolha da 

Instituição (alunos de Administração) foram a imagem da qualidade de ensino e dos 

professores, e localização, ambos com 50%. Em Ciências Contábeis, foi citada a 

localização, com 41,7%; oferecimento do curso pela instituição, com 25%; imagem 
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percebida da qualidade de ensino e dos professores, com 16,7% e qualidade das 

instalações e contextualização com as necessidades pessoais, ambos com 8,3%.No 

curso de Serviço Social 66,7% dos alunos enalteceram a qualidade de ensino e dos 

professores. 

 

Bergamo et al. (2010) faz referencia à Veloutsou et al. (2004) ao dizer que a 

quantidade de aspectos observados é responsável por melhorar as análises que 

podem ser obtidas, sendo que, quanto maior a quantidade de aspectos sobre o 

comportamento de decisão, mais apurados serão os resultados. Desta forma, entre 

os ganhos obtidos podem ser úteis: a redução dos custos com campanhas 

promocionais e, ao mesmo tempo, obter precisão, empenho para segmentar 

estudantes – seja por características sócio demográficas, seja por perfil 

comportamental. 

 

Bergamo et al. (2010) ressalva que apesar do tema estar sendo alvo de inúmeros 

estudos, não há pesquisas conclusivas. Um dos trabalhos de referência na área é o 

de Chapman (1981), que cunhou o Modelo da Escolha da Universidade pelo 

Estudante. De acordo com esse modelo, além das características individuais do 

estudante, no processo de escolha da IES, existem três influências externas: (i) 

pessoas significantes (amigos, pais e pessoal do colégio de ensino médio); (ii) 

características fixas da universidade (preço, localização e programas acadêmicos); e 

(iii) esforços de comunicação da universidade (informação impressa, visitas ao 

campus e processo seletivo).  

 

Estudos posteriores analisaram uma diversidade de variáveis, sendo que possuem 

diferentes classificações, mas em sua maioria são similares, alguns deles 

apresentados no quadro 5 (BINNEY; MARTIN, 1997; MOOGAN et al., 1999; 

VELOUTSOU et al., 2004; VELOUTSOU et al., 2005; CHEN, 2006; LOPES, 2006; 

MARINGE, 2006; YAMAMOTO, 2006; WANG, 2009). 

 

Trazendo estas definições para o objeto deste estudo, pode-se dizer que os alunos 

concluintes do ensino médio tendo opções de Instituições de Ensino Superior em 

Paranavaí vão levar em consideração fatores que farão diferença na sua tomada de 
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decisão. No estudo em questão foram encontrados atributos de diversas vieses 

dentro do processo de escolha pela instituição de ensino superior. 

 

Observa-se que existem diversos influenciadores dentro do comportamento do 

consumidor que fazem parte do processo de escolha, podendo ser individuais, 

psicológicos e fatores externos. Para fins desta pesquisa tais fatores não foram 

influenciadores e, portanto, não analisados. 

 

A literatura aponta que as preferências se voltam para o elemento com maior 

combinação de atributos e utilidade. Os atributos, sendo a característica da 

empresa, do objeto, podem ser classificados de acordo com a imagem, além de 

serem intrínsecos, extrínsecos, importantes, determinantes, concretos e abstratos, 

cada qual exercendo sua diferença. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para que estudos como este possam ser desenvolvidos é preciso estabelecer os 

mecanismos que auxiliarão a consecução dos objetivos propostos, portanto, um 

método de pesquisa se faz necessário. 

 

Marconi e Lakatos (2003, p.83) entendem como método: 

 

Conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança 
e economia, permite alcançar o objetivo – conhecimentos válidos e 
verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e 
auxiliando as decisões do cientista.  

 

Para Silva e Menezes (2000, p. 20) “pesquisa é um conjunto de ações, propostas 

para encontrar a solução para um problema, que tem por base procedimentos 

racionais e sistemáticos”. Este estudo pretende solucionar a questão que questiona 

os atributos considerados pelos estudantes concluintes do ensino médio ao escolher 

uma Instituição de Ensino. 

 

Os autores complementam que as pesquisas podem ser classificadas quanto à sua 

natureza, à sua forma de abordagem do problema, quanto aos seus objetivos e aos 

procedimentos técnicos. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A caracterização da pesquisa será dividida quanto ao tipo, natureza e método. 

 

Quanto ao tipo de estudo, foi adotada a pesquisa descritiva, que visa “identificar e 

obter informações sobre características de um determinado problema ou questão” 

(COLLIS; HUSSEY, 2005, p. 24), ou seja, buscaram-se conhecer quais são os 

atributos levados em consideração ao escolher uma IES. 

 

A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou 
de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações entre 
variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os 
fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação 
(VERGARA, 2005, p 47). 
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Quanto à natureza, as pesquisas apresentam dificuldades distintas e em momentos 

diferentes tendo em vista, por exemplo, a estruturação do método e da análise dos 

dados. Neste estudo, será utilizada a pesquisa quantitativa e qualitativa. 

 

Em uma pesquisa quantitativa os dados são representados por métricas 

quantitativas, tendo como elemento de apoio central a linguagem matemática como 

sua forma de expressão e tratamento. Na linguagem de Silva e Menezes (2000), 

tenta explicar, traduzir com dados numéricos opiniões e informações para 

posteriormente classificar e analisar. Em outras palavras, a quantitativa, para Collis e 

Hussey (2005) trata-se de da coleta e analise de dados numéricos e aplicação de 

testes estatísticos. 

 

Já a qualitativa, pode ser caracterizada, avalia características do comportamento 

dos consumidores, atributos de serviços e produtos, campanhas publicitárias e 

marcas. Souza et al., (2007) diz que qualitativa baseia-se na interpretação dos 

fenômenos e na atribuição de significados para o mesmo, não podendo ser 

traduzido em números. Auxilia para identificar hábitos de consumo, formas de 

pensar e agir, modos de vida, atividades e atitudes das pessoas, para detectar 

preferências e critérios de escolha que os consumidores adotam. São usadas como 

a tentativa de uma compreensão detalhada dos significados e características 

situacionais (...) características ou comportamento (RICHARDSON, 1999). 

 

O método escolhido para este estudo é o survey, que conforme consta em Collis e 

Hussey (2005, p. 70) “uma amostra de sujeitos é retirada de uma população e 

estudada para fazerem inferências sobre a população”. Como a pesquisa vai buscar 

nos colégios púbicos e privados os alunos concluintes em 2012 do ensino médio, 

será retirada apenas uma parcela dessa população até que seja cumprida a 

amostragem que valide a pesquisa.  

 

Para Malhotra (2001) os surveys são excelentes para a obtenção de dados e 

informações sobre atitudes, motivos e preferências de consumidores, mas também 

podem ser limitados, por se basear no que as pessoas dizem e isso nem sempre 

condiz com o que elas fazem; também as pessoas podem não se lembrar 

corretamente do que houve ou as perguntas serem mal feitas ou mal interpretadas. 
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Babbie (1999, p. 88) também trabalha com método survey e para melhor 

compreensão menciona Trow ao afirmar que o survey se aplica muito bem em 

ambientes educacionais, “os entrevistados são articulados, conhecem questionários, 

são fáceis de enumerar e amostrar, e os questionários podem ser administrados em 

condições controladas na sala de aula.” Como delimitação, serão levantados os 

alunos em situação regular no ensino médio dos Colégios públicos e privados de 

Paranavaí de acordo com o NRE de Paranavaí em 2011, excluindo os alunos 

matriculados em outras modalidades de ensino médio oferecida; desta população 

geral uma parcela será questionada para fins de pesquisa. 

 

3.2 População e amostra 

 

O presente trabalho foi desenvolvido na cidade de Paranavaí que está inserida no 

extremo noroeste do Paraná. É cidade polo da AMUMPAR e junto com Maringá, 

Umuarama, Campo Mourão e Cianorte, faz parte dos maiores municípios do 

noroeste paranaense. Está localizada a aproximadamente 508 km de Curitiba. 

Muitos de seus moradores utilizam os serviços da vizinha Maringá, que está a 

apenas 50 min. de carro, pela BR 376. Sua economia representa 0,5% do Valor 

Agregado Fiscal (VAF) do Estado. A produção fiscal por setor de Paranavaí 

caracteriza-se pela grande representação da Indústria (43,4%), comércio e serviços 

(46,0%) e da agropecuária (10,6%) (IPARDES - BDE – 2006).  

 

Para a efetivação da pesquisa faz-se necessário identificar o universo e selecionar a 

amostra que fez parte do objeto de estudo. De acordo com Vergara (2010, p.46), 

definir o universo “compreende em identificar toda a população e a população 

amostral”.  

 

O universo da pesquisa é o conjunto ou o total de elementos, e esse conjunto 

representativo desta população é que compõe a amostra (BARROS; LEHFELD, 

2000). O universo desta pesquisa são os colégios que oferecem ensino médio em 

Paranavaí, mais precisamente os alunos matriculados no terceiro ano do ensino 

médio regular.  
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A tabela 4 apresenta os colégios públicos de ensino médio de Paranavaí em 

diversas modalidades de ensino sendo que apenas foi foco desta pesquisa os 

alunos matriculados no ensino médio regular: 

 

Tabela 4: Colégios Públicos de Paranavaí e seus prováveis concluintes em 2012. 

 

NRE MUNICIPIO Médio Regular 
Médio 

Regular 
Médio 

Integrado 
Médio 
Normal 

Profissional 
Técnico - 

Subsequente 

PARANAVAI PARANAVAI C. E. ADÉLIA R. ARNALDI 70 0 0 0 

PARANAVAI PARANAVAI C. E. BENTO M. DA R. NETO 186 31 0 135 

PARANAVAI PARANAVAI C. E. ENIRA M. RIBEIRO 46 22 0 116 

PARANAVAI PARANAVAI C. E. FLAUZINA DIAS VIEGAS 88 0 0 0 

PARANAVAI PARANAVAI C. E. JOSÉ DE ANCHIETA 22 0 0 0 

PARANAVAI PARANAVAI C. E. LEONEL FRANCA 67 0 0 0 

PARANAVAI PARANAVAI C. E. MARINS A. DE CAMARGO 36 0 0 80 

PARANAVAI PARANAVAI C. E. DE PARANAVAÍ 108 43 27 53 

PARANAVAI PARANAVAI C. E. SILVIO VIDAL 100 0 0 0 

Total     723 96 27 384 

Fonte: NRE-Paranavaí- 2011 

 

A amostra foi definida tendo em vista o cenário estudantil, os prováveis concluintes 

do Ensino Médio regular. Desta forma, dos 723 alunos matriculados em todas as 

escolas citadas acima, foi retirado uma amostra para representar esta população. 

Foram encaminhados para todas as instituições um total de 500 questionários, 

distribuídos aos alunos presentes nos dias das aplicações e que não se opusesse a 

responder, escolhidos aleatoriamente. Das 9 instituições, apenas respondentes de 8 

colégios estão apresentados neste trabalho tendo em vista que o Colégio Estadual 

Silvio Vidal não aplicou/devolveu os questionários preenchidos dentro do 

cronograma programado para a coleta de dados devido a paralização de seu corpo 

docente, o que excluiu a referida instituição da pesquisa. Ao todo foram recebidos 

199 questionários respondidos das escolas públicas. 

 

Também foram investigados os alunos matriculados nos terceiros anos dos colégios 

particulares da cidade de onde foram recolhidos 156 questionários conforme consta 

na Tabela 5: 
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Tabela 5: Colégios Particulares de Paranavaí e seus prováveis concluintes em 

2012. 

MUNICIPIO Colégio 
Quantidade 
de alunos 

PARANAVAI COLÉGIO OBJETIVO 80 

PARANAVAI COLÉGIO PAROQUIAL 52 

PARANAVAI COLÉGIO NOBEL 128 

 Total  260 

Fonte: dados de pesquisa 

 

Tendo como universo os colégios públicos e privados, apresenta-se um total da 

pesquisa uma população de aproximadamente 983 pessoas, a uma confiança de 

95% com margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou menos. Um número 

suficiente para a amostragem seria 281 questionários, porém foram recolhidos 355 

questionários. 

 

3.3 Procedimentos para coleta de dados 

 

Os questionários foram entregues nas escolas publicas e privadas para que fosse 

preenchido de forma aleatória por conveniência em caráter de adesão. Em alguns 

colégios os questionários foram aplicados no momento da entrega, em outros foram 

deixados para serem aplicados num outro momento pelos próprios funcionários para 

que os alunos não tivessem contato com pessoas de fora. 

 

Foi feito uma pré-aplicação com quatro alunos da rede pública e quatro do ensino 

particular para que verificar a facilidade do preenchimento. Após esta aplicação o 

questionário foi simplificado, tal como apresentado no apêndice A, passível de 

preenchimento sem necessidade de interferência do aplicador.  

 

Os dados foram coletados in loco, ou seja, nos colégios já mencionados. Antes de 

serem aplicados, uma cópia do mesmo foi encaminhada, acompanhada de um 
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ofício, ao Núcleo de Educação de Paranavaí para que fosse autorizada a entrada 

nos colégios a fim de aplicar a pesquisa dentro de sala de aula. 

 

Mediante autorização do NRE, foram agendados data e horários nos colégios junto à 

coordenação de ensino. Após o procedimento, já em sala de aula, foi explicada aos 

alunos a finalidade da pesquisa e tão logo os mesmos efetuavam o preenchimento. 

Tal procedimento foi repetido até que a obtenção, tanto de alunos matutinos como 

noturnos, totalizasse 355 alunos. 

 

Os questionários foram elaborados tendo em vista os objetivos geral e específicos 

da pesquisa para que se possam encontrar as respostas da questão norteadora. 

 

Segundo Zanella (2009) o questionário é um instrumento de coleta de dados, onde 

as perguntas podem ser descritivas – onde se descreve o perfil das pessoas que 

participam da pesquisa; comportamentais – onde se conhece o comportamento do 

entrevistado de acordo com algum padrão; e preferenciais – onde se avaliam a 

opinião em relação ao problema da pesquisa. 

 

“O questionário é o instrumento mais usado para o levantamento de 
informações. Não está restrito a uma determinada quantidade de questões, 
porém aconselha-se que não seja muito exaustivo, desanimando o 
pesquisado” (BARROS; LEHFELD, 2000, p.90). 

 

Na primeira fase os questionários buscavam, primeiramente, as respostas dos 

alunos concluintes do ensino médio. Em seguida foram analisados os questionários 

aplicados aos coordenadores pedagógicos dos colégios particulares (3 colégios) e 

com o chefe do Núcleo Regional de Educação representando os colégios públicos. 

 

O instrumento a ser respondido pelos alunos foi construído a partir de Antunes 

(2004) e adaptado para os fins desta pesquisa, dividido em três etapas sendo (1) 

questionário socioeconômico, contendo (a) gênero, (b) idade, (c) situação de 

trabalho e (d) renda familiar de múltipla escolha, (f) em campo aberto questionava 

qual a instituição de ensino (geral) causa mais interesse e na sequencia, (g) qual 

das IES presenciais de Paranavaí lhe causa mais interesse. 
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Na etapa (2) denominada ‘atributos de escolha’ foram distribuídos 30 atributos a 

serem avaliados em escala Likert de cinco pontos, variando do menor grau 

(discordância total = 1) até o maior grau (concordância total = 5). Com estes fatores 

pretendem-se conhecer quais são mais importantes aos respondentes. Os atributos 

utilizados nesta etapa foram baseados e adaptados de Antunes (2004) que por sua 

vez construiu seus construtos com base em Barich e Kotler (1991); Mota (2000) 

Machado (2001) e também Meyer (2002).  

 

A etapa (3) ‘imagem e comunicação’ composta de questões de múltipla escolha 

buscou levantar a (a) imagem/conceito que os respondentes fazem das IES 

presenciais de Paranavaí e (b) como buscam informações sobre as mesmas. 

 

A escala Likert é um método simples de construir escalas de atitudes visando obter 

uma graduação quantificada das proposições que são distribuídas entre os 

indivíduos a serem pesquisados. Ao se utilizar esse tipo de escala é preciso 

considerar variáveis importantes em relação a atitudes ou opiniões, que tenha 

relação direta ou indireta com objeto de estudo (MARCONI; LAKATOS, 2003). 

 

O questionário para os coordenadores de ensino público e privado foi adaptado de 

Antunes (2004) contendo 4 questões abertas para verificar o grau de conhecimento 

quanto aos cursos e IES oferecidas na cidade e também quais os atributos de 

imagem considerados importante, medidos em escala (de 1 a 5). 

 

3.4 Procedimentos de análise dos dados 

 

Conforme Marconi; Lakatos (2003), que citam Trujillo (1974), 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, de 

correlações, de análise de conteúdo etc. 

 

Quanto aos níveis da análise Markoni; Lakatos (2003, p. 168) afirmam que “a análise 

pode ser elaborada em três níveis: interpretação, explicação e especificação”: 
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A interpretação vincula o significado das respostas a outros acontecimentos, ela traz 

o real conteúdo do material apresentado, juntamente com os objetivos propostos e o 

tema. Ela explica o material coletado e faz ligações entre todos os dados obtidos 

(IBID, p. 168). 

 

A presente pesquisa utilizou para tabulação e análise dos dados coletados, num 

primeiro momento, o software Microsoft Excel, onde os dados foram digitados 

(agrupados) e, posteriormente o software estatístico SPSS 13.0. Foi necessário 

realizar a mineração dos dados, ou seja, a limpeza, para que seja observada a 

existência de missings (dados faltosos) e outliers (dados que fogem a média dos 

demais, ou extremos). 

 

Para melhor explicação de missings Hoyle (1995) e Jeunon (2004) dizem que o 

procedimento é recomendado em função de um possível efeito negativo que essas 

ausências podem ocasionar sobre os resultados. Foram retirados os questionários 

com mais de 3 dados faltosos; os demais foram preenchidos com uma média. 

 

Outro procedimento de preparação dos dados verifica a presença de valores 

extremos ou discrepantes (outliers). De acordo com Jeunon (2004) West, Finch e 

Curran (1995) explicam que tais valores podem afetar os resultados mesmo que os 

dados restantes estejam bem distribuídos. Para a retirada dos valores discrepantes 

a autora indica os critérios recomendados por Tabachinck e Fidell (2001), que 

sugere análises univariada.  

 

Os testes estatísticos usados nos dados da amostra da pesquisa são Análise 

Descritiva de Variáveis de caracterização dos respondentes; Análise Estatística 

Descritiva das Escalas e Análise de Confiabilidade das Escalas por meio do método 

Alpha de Cronbach. 

 

Pasquali (1999) diz que a confiabilidade de uma escala é o grau em que uma 

medida está livre de erros aleatórios. O Alpha de Cronbach foi adotado para 

mensurar o índice de confiabilidade da consistência interna. Hair et al. (2005) orienta 

que o valor tem que ser acima de 0,65. Para Malhotra (2001) é um indicador de 

consistência interna confiável da escala e precisa estar acima de 0.70 a 0.80.  
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Para a apresentação, os atributos foram agrupados em fatores tendo como base 

uma adaptação feita de Meyer (2002) com a figura 3 (Fatores de imagens e seus 

atributos) que originalmente apresenta 11 fatores e ainda também adaptado de 

Antunes (2004) que em seu trabalho apresenta 9 fatores que são mais voltados ao 

objeto de estudo. Este trabalho classificou os atributos em fatores sendo: 

 

Fator 1 - Conduta Institucional: representa como a IES atua em seu ambiente 

externo. Trata-se de aspectos como a inovação e a reputação na sociedade;  

 

Fator 2 - Conduta social da IES: abordando projetos de ensino e extensão que 

valorize tanto a comunidade acadêmica quanto a sociedade com ações sociais; 

 

Fator 3 - Corpo Docente: representando os professores e seus atributos como 

titulação, motivação e experiência de trabalho; 

 

Fator 4 - Atividade de suporte: estímulos à realização de estágios e iniciação 

científica, bem como a participação da direção e seus coordenadores em atividades 

junto aos alunos e professores; 

 

Fator 5 - Estrutura e Infraestrutura: compreendendo os atributos físicos e 

materiais que dão suporte ao bom funcionamento do processo de ensino e 

aprendizagem (biblioteca, laboratórios e etc.); 

 

Fator 6 – Comunicação e atendimento: Abordando a maneira como a 

comunicação pode atrair o aluno, se as publicidades vistas por eles são atrativas, 

importantes para sua decisão e o atendimento significando a forma de se relacionar 

com o público envolvido na IES; 

 

Fator 7 – Cursos ofertados: os cursos que as IES oferecem em seu campus; 

 

Fator 8 – Preço: trata-se da importância dada ou não ao valor a ser pago pelos 

serviços educacionais;  
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Fator 9 – Processo seletivo; 

 

Cada um dos fatores foram separados posteriormente, baseando-se na teoria 

apresentada, conforme os construtos “atributos de escolha de IES”, atributos 

relacionados ou intrínsecos e não relacionados ou extrínsecos (apêndice 1). Os 

atributos podem ser observados no quadro 6. 

 

Quadro 6- Atributos de escolha de IES. 

Fatores Atributos 

Fator 01 

AT02: A instituição possui boa reputação na sociedade.  
AT05: A Instituição apresenta um bom conceito do MEC 
AT07: A Instituição tem aceitação no mercado 
AT12: Conceito de Instituição na opinião dos amigos, conhecidos 

e pais 
AT14: A marca da instituição proporciona status aos alunos junto 

à sociedade 
AT24: A instituição tem perfil Inovador 
AT31 (30): Saber que o aluno já formado tem boa aceitação no 

mercado de trabalho 
 

Fator 02 

AT17: A instituição investir em atividades culturais, através da 

realização de eventos de interesse da comunidade acadêmica. 
AT18: A preocupação com a comunidade realizando ações 

sociais 
 

Fator 03 
AT26: O nível de qualificação dos professores  
AT27: A experiência dos professores  
AT28: A motivação dos professores em ensinar 

 

Fator 04 

AT20: A direção da Instituição procura ter envolvimento com as 

atividades acadêmicas 
AT21: Os coordenadores da Instituição procuram ter 

envolvimento com as atividades acadêmicas 
AT25: Ter apoio da Instituição para a realização de estágios 

profissionalizantes por meio da sua intermediação junto a 
empresas e/ou entidades. 

 

Fator 05 

AT1: A instituição é próxima da minha casa ou do trabalho 
AT03: A IES tem Infraestrutura e instalações como biblioteca, 

laboratórios, salas de aula, estacionamento, etc. 
AT08: A Instituição trabalha em turnos que me atendem bem 

(manhã, tarde e noite) 
AT09: A Instituição possui um Método de ensino que me 

agrada. (presencial, semipresencial, à distância) 
AT 10: A instituição tem segurança 

 

Fator 06 

AT13: A instituição tem uma propaganda que agrade 
AT19: A instituição tem funcionários qualificados 
AT22: Informações confiáveis pelos funcionários da 

Instituição 
 

Fator 07 

AT06: A Instituição oferece os cursos (opções de cursos) 

que eu quero 
AT16: Os cursos possuem conteúdo adequado à realidade 

do mercado de trabalho 
AT29: O critério de avaliação da instituição é um atributo 

que influencia a escolha 
 

Fator 08 

AT04: As mensalidades dos cursos 
AT15: Os descontos nas mensalidades e/ou bolsas de 

estudo dos cursos  
AT23: A relação custo/benefício que se temi estudando na 

Instituição 
 

Fator 09 AT11: A facilidade no processo de vestibular 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

Quanto à busca pelas informações para fins de apresentação de resultados, a tabela 

foi construída mediante as respostas dos prospects onde os mesmos assinalaram 

uma, outros mais de uma, alternativa, o que requereu que as frequências fossem 

somadas, sendo desta forma apresentadas. 

 

Para a construção das tabelas de imagem/conceito alguns atributos descritos pelos 

respondentes foram agrupados por afinidades para melhorar a apresentação e 

proporcionar mais expressividade aos resultados.  
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4- APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capitulo apresenta-se os resultados e sua discussão a luz da literatura 

estudada. Os resultados são apresentados na seguinte sequencia: 

 

4.1 Limpeza dos dados 

 

 

Alguns atributos continham missings conforme tabela 06: 

 

 

Tabela 06: Missings dos atributos 

 
AT 01 AT 02 AT 03 AT 04 AT 05 AT 06 AT 07 AT 08 AT 10  

Frequencia 294 298 294 294 295 295 297 297 295  

Missing 4 0 4 4 3 3 1 1 3  

 
AT 11 AT 12 AT 13 AT 14 AT 15 AT 16 AT 17 AT 18 AT 20  

Frequencia 298 293 297 298 298 296 298 297 295  

Missing 0 5 1 0 0 2 0 1 3  

 AT 21 AT 22 AT 23 AT 24 AT 25 AT 26 AT 27 AT 28 AT 29 AT 30 

Frequencia 297 295 294 297 298 297 295 296 297 295 

Missing 1 3 4 1 0 1 3 2 1 3 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Dos 355 questionários, foram eliminados 26 que apresentavam mais de três 

respostas em branco. Os 329 questionários restantes foram submetidos aos testes 

de outliers e para melhorar os resultados desta pesquisa foram retirados 31 

questionários que apresentaram valores extremos. Logo as análises descritivas 

foram feitas a partir de 298 questionários.  

 

4.2 Análise estatística da escala de atributos 

 

A análise estatística das escalas será apresentada conforme o valor do Alpha de 

Cronbach. Os dados podem ser vistos na Tabela 07: 
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Tabela 07: Alpha de Cronbach por fator 

Fatores Atributos 
Alfa por 

fator 

Fator 01 

AT02: A instituição possui boa reputação na sociedade.  
AT05: A Instituição apresenta um bom conceito do MEC 
AT07: A Instituição tem aceitação no mercado 
AT12: Conceito de Instituição na opinião dos amigos, conhecidos 

e pais 
AT14: A marca da instituição proporciona status aos alunos junto 

à sociedade 
AT24: A instituição tem perfil Inovador 
AT31 (30): Saber que o aluno já formado tem boa aceitação no 

mercado de trabalho 
 

0,531 

Fator 02 

AT17: A instituição investir em atividades culturais, através da 

realização de eventos de interesse da comunidade acadêmica. 
AT18: A preocupação com a comunidade realizando ações 

sociais 
 

0,639 

Fator 03 
AT26: O nível de qualificação dos professores  
AT27: A experiência dos professores  
AT28: A motivação dos professores em ensinar 

 

0, 706 

Fator 04 

AT20: A direção da Instituição procura ter envolvimento com as 

atividades acadêmicas 
AT21: Os coordenadores da Instituição procuram ter 

envolvimento com as atividades acadêmicas 
AT25: Ter apoio da Instituição para a realização de estágios 

profissionalizantes por meio da sua intermediação junto a 
empresas e/ou entidades. 

 

0,564 

Fator 05 

AT1: A instituição é próxima da minha casa ou do trabalho 
AT03: A IES tem Infraestrutura e instalações como biblioteca, 

laboratórios, salas de aula, estacionamento, etc. 
AT08: A Instituição trabalha em turnos que me atendem bem 

(manhã, tarde e noite) 
AT09: A Instituição possui um Método de ensino que me 

agrada. (presencial, semipresencial, à distância) 
AT 10: A instituição tem segurança 

 

0,352 

Fator 06 

AT13: A instituição tem uma propaganda que agrade 
AT19: A instituição tem funcionários qualificados 
AT22: Informações confiáveis pelos funcionários da 

Instituição 
 

0,339 

Fator 07 

AT06: A Instituição oferece os cursos (opções de cursos) 

que eu quero 
AT16: Os cursos possuem conteúdo adequado à realidade 

do mercado de trabalho 
AT29: O critério de avaliação da instituição é um atributo 

que influencia a escolha 
 

0,257 

Fator 08 

AT04: As mensalidades dos cursos 
AT15: Os descontos nas mensalidades e/ou bolsas de 

estudo dos cursos  
AT23: A relação custo/benefício que se temi estudando na 

Instituição 
 

0.585 

Fator 09 AT11: A facilidade no processo de vestibular - 

Alpha de Cronbach (geral) 0,798 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A presente pesquisa possui um grau de confiabilidade suficiente conforme análise 

do Alpha de Cronbach. O valor apresentado como média geral para os 30 atributos é 

de 0,798. Field (2009) diz, e para isso cita Kline (1999), que quando se trata de 
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construtos psicológicos, valores abaixo de 0,7 são esperados devido à diversidade 

dos construtos que são medidos.  

 

Os fatores que apresentaram um número mais baixo (fatores 05 e 07) teriam um 

aumento nesse valor caso o atributo 01 fosse retirado do fator 05, apresentando um 

Alpha de 0,427 e se o atributo 30 não fosse retirado o resultado seria de 0,433, onde 

a média geral também seria aumentada para 0,807. 

 

Considerando que tais atributos (01, 05 e 30) foram retirados da escala de imagem 

quando acrescentou-se outros atributos, o Alpha caiu, porém está correto porque 

‘aluno bem aceito no mercado’ e ‘localização’ são atributos para escolha e não de 

imagem. 

 

4.2.1 Analise fatorial  

 

Pela análise fatorial, buscou-se verificar se os dados obtidos por meio das escalas 

se comportavam de acordo com o modelo adotado por Antunes (2004) e se os 

atributos de imagem juntamente com outros atributos poderiam estar numa escala 

de atributos de escolha. Para efeito desta pesquisa tal análise foi realizada 

composta pelos 30 atributos que compõe os construtos, o resultado é apresentado 

na tabela 08: 

 

Tabela 08 – Análise fatorial – 11 fatores 

Atributos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

AT 16 0,635           

AT 17 0,556  -0,339         

AT 21 0,528      -0,441     

AT 05 0,496 -0,374          

AT 18 0,485  -0,37         

AT 22 0,483   0,308      0,339  

AT 10 0,471    -0,301   0,311    

AT 09 0,469         0,343  

AT 31 0,463    0,343    -0,417   

AT 23 0,455     -0,435  -0,381    

AT 04 0,435    0,419       

AT 29 0,42    0,344   0,312    
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AT 19 0,376   0,366    0,311    

AT 25 0,368     -0,366     0,347 

AT 12  0,632          

AT 13  0,618    0,305      

AT 15 0,314 0,547   0,344    0,314   

AT 11  0,508          

AT 14  0,505 0,418 -0,331        

AT 06  -0,494          

AT 07 0,453  0,601         

AT 02 0,422  0,503         

AT 27 0,453   -0,559        

AT 26 0,487   -0,543        

AT 28 0,464  -0,36 -0,489        

AT 01     0,536 0,397      

AT 20 0,43      -0,576     

AT 24 0,433    -0,301   -0,485    

AT 03 0,363 -0,355        -0,508  

AT 08 0,33          0,463 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Assim como em Andrade (2008), foi observado que os fatores obtidos não se 

comportaram exatamente de acordo com aqueles apontados por Antunes (2004), 

embora em muitos deles as variáveis apontadas como pertencentes aos fatores se 

agruparam. Jeunon (2004) cita a pesquisa de Gendre e Cols (1996) que encontrou 

os fatores propostos, no entanto, nem todos os valores se localizaram onde era 

esperado, conforme a teoria. Para o autor, o fato de que a solução obtida não tenha 

sido idêntica aos tipos propostos pode refletir diversos tipos de efeitos e diferenças 

da amostra. 

 

Haja vista que se forem retirados os atributos AT 01, AT 24 e AT 30 (sendo este 

último, por descuido do autor, ficado repetido, igual a questão 16, por isso retirado 

das análises) a análise fatorial se configura de forma diferente, mais parecido com o 

modelo proposto por Antunes (2004) conforme tabela 09. 
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Tabela 09: Análise fatorial - com menos questões 
 

Atributos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

AT 16 0,641                 

AT17 0,553   -0,338             

AT 21 0,526         -0,456       

AT 05 0,496 -0,383               

AT 22 0,483     -0,337     0,322     

AT 09 0,477               -0,366 

AT 18 0,474   -0,339             

AT 10 0,47           0,395     

AT 31 0,465       -0,305         

AT 28 0,461   -0,443 0,436           

AT 23 0,441       -0,322   0,326     

AT 04 0,436       -0,418     0,385   

AT 29 0,419       -0,335     -0,378   

AT 03 0,36 -0,356             0,341 

AT 12   0,627     0,344         

AT 13   0,616     0,385         

AT 15 0,327 0,548     -0,376         

AT 11   0,512               

AT 06   -0,5               

AT 14   0,487 0,348 0,368           

AT 07 0,469   0,57             

AT 02 0,435   0,482             

AT 27 0,451     0,537           

AT 26 0,485     0,516           

AT 19 0,384     -0,393           

AT 20 0,432         -0,619   0,303   

AT 25 0,374           0,526     

AT 08 0,327               -0,471 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Sendo a análise fatorial a contribuição de cada atributo na formação do construto 

(fator), e como observado na tabela, mesmo com questões (atributos) retirados, os 

resultados não se comportaram como o esperado. 

 

A análise descritiva dos fatores e atributos será apresentada no próximo item 

conforme previsto na metodologia deste trabalho. 

 

4.3 Caracterização das Escolas 
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Neste item apresenta-se a caraterização das escolas. O gráfico 1 mostra a 

distribuição de percentual participativo de cada um dos colégios tanto público quanto 

privado: 

 

Gráfico 1: Percentual participativo dos colégios 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Dos 298 respondentes, 53% são da rede pública e 47% são alunos matriculados em 

colégios particulares, entretanto a diferença é pequena para se caracterizar uma 

tendência nas respostas. Analisando individualmente, dentre os colégios, os que 

apresentam maior percentual são os particulares, sendo o Colégio Nobel com 18,1% 

seguindo do Colégio Paroquial com 15,4% e o Colégio Objetivo com 13,1%. Dentro 

os colégios públicos o que mais devolveu questionários válidos foi o Colégio 

Estadual de Paranavaí com 8,7% do total. 

 

4.4 Caracterização dos respondentes 

 

Apresenta-se aqui o perfil socioeconômico dos alunos pesquisados: gênero, idade, 

situação de atividade remunerada, renda familiar, IES de interesse tanto geral como 

em Paranavaí e curso desejado. Quanto ao gênero, pode ser observado no gráfico 

2: 
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Gráfico 2: Gênero 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os respondentes são compostos em sua maioria (187) por mulheres, sendo 62,8%; 

o gênero masculino equivale a 37.2%, com 111 respondentes. Observa-se que as 

respostas trazem uma percepção maior do publico feminino. 

 

Os dados que revelam a faixa etária dos respondentes serão apresentados pelo 

gráfico 3: 

 
Gráfico 3: Faixa etária dos respondentes  

 
Fonte: Dados de pesquisa 
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A faixa etária dos alunos conforme apresentado é composta de jovens em sua 

maioria. Do total (298 questionários) 66,8% tem até 17 anos de idade. O intervalo 

menos representativo é composto por alunos com idade maior a 21 anos e menor 

que 25 anos  sendo 2,3% do total. A ausência de alunos mais velhos é justificada 

pela população da pesquisa ser de alunos somente do ensino médio regular, 

excluindo a modalidade de educação para jovens e adultos. 

 

Foi questionado aos alunos em relação à situação de trabalho (atividade 

remunerada) no momento do preenchimento do questionário, os resultados são 

apresentados no gráfico 4: 

 
Gráfico 4: Exercício de atividade remunerada 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

A maior parte dos alunos não exerce atividade remunerada. Como pode ser 

observado no gráfico, 69,8% disseram não trabalhar (sendo 25,2% alunos de colégio 

público e 44,6% alunos de colégio particular) e 30,2% declararam que trabalham 

(sendo 27,9% alunos da rede pública e 2,3% da rede privada). Fica evidente que a 

maior parte dos alunos que não trabalham, estudam em escola particular e, dos que 

trabalham, em escola pública. 

 

A renda familiar, somando a receita de todos os integrantes é apresentada pelo 

gráfico 5: 
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Gráfico 5: Renda Familiar dos Respondentes 

 

Fonte: Dados de pesquisa 

 

Observou-se que a maior parte dos respondentes possui uma renda familiar que 

varia entre R$ 1.000,01 a R$ 3.000,00, o que representa 49,3% dos 298 

questionários válidos; deste percentual 37,60% são os respondentes de colégio 

público e apenas 11,7% da rede particular. A menor parcela destes respondentes 

(17,1%) possui uma renda de até R$ 1.000,00, dos quais somente 2% são 

respondentes da rede particular de ensino. 

 

O interesse por uma IES que eles gostariam de estudar pode ser visto no gráfico 6: 

 

Gráfico 6: IES de interesse (geral) 
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Fonte: Dados de pesquisa 

 

Foram apontadas diversas instituições locais, regionais e até interestaduais 

conforme apresentado no gráfico. A instituição que causa maior interesse aos 

respondentes é a UEM (Universidade Estadual de Maringá) com 33,9% dos 

respondentes. 

 

Das instituições locais, a FAFIPA aparece em segundo lugar com 19,8% dos 298 

questionários. A UNIPAR aparece na sexta posição com 4,7% da preferência e a 

FATECIE décimo segundo lugar com apenas 1,3% dos respondentes. Os resultados 

nulos somam 6.7%; as outras instituições apresentadas na pesquisa não 

representam um numero expressivo da preferência. Os respondentes que 

responderam mais de uma opção tiveram seus dados agrupados em alternativas 

como “públicas PR”, “privadas PR”, “públicas diferentes locais Brasil”, “públicas e 

privadas PR/SC/SP” para que suas preferencias pudessem ser computadas na 

pesquisa. Esses dados podem se relacionados com a imagem que cada aluno tem 

da IES, o que será abordado adiante.  

 

Logo após foi questionado aos respondentes qual, dentre as Instituições de Ensino 

Superior (presencial) da cidade de Paranavaí, lhe causa mais interesse, sendo 

solicitado que assinalem apenas uma opção. Os resultados podem ser visto no 

gráfico 7: 

 

Gráfico 7: IES de Paranavaí que causa mais interesse 
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Fonte: Dados de Pesquisa 

 

O gráfico mostra que dentre as três IES presenciais de Paranavaí, a maior 

preferência por parte dos respondentes é a FAFIPA (a única faculdade pública) com 

69,5% dos 298 questionários; deste percentual 32,6% vem da escola pública e 

36,9% são alunos dos colégios privados. 

 

A UNIPAR é a preferida por 22,1% dos respondentes dos quais 13,80% são alunos 

da rede pública e 8,40% da particular. É plausível dizer que os alunos que estudam 

em colégio público não se sintam confiantes de que conseguirão vagas em 

universidades públicas e que por isso preferem uma IES particular. E ainda é 

possível que os alunos do colégio particular prefiram uma IES particular pela 

facilidade no processo seletivo. Considera-se também os incentivos do Governo 

Federal, já mencionados neste trabalho, para a oferta de vagas a alunos vindos de 

escolas públicas em IES privadas. 

 

A FATECIE tem a preferência de 3% destes alunos sendo que 2,7% são alunos da 

rede pública e somente 0,3% de colégio particular, os que não assinalaram 

nenhuma das instituições somam 5.4%. 

 

Encerrando esta etapa, solicitou-se dos respondentes que indicassem, de forma livre 

(questão aberta), qual o curso superior que desejam fazer. Para fins de 

apresentação serão menciona dos nesta etapa apenas os dez cursos mais 

elencados conforme a tabela abaixo (10): 

 

Tabela 10: Cursos de Graduação Preferenciais  

Cursos Frequência % 

Direito 40 13,4 
Medicina 30 10,1 
Engenharia Civil 18 6 
Administração 16 5,4 
Psicologia 15 5 
Nenhum, nulo 15 5 
Educação Física 10 3,4 
Ciências Contábeis 10 3,4 
Odontologia 9 3 
Engenharia Mecânica 9 3 

Fonte: Dados de pesquisa 
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Como pode ser observado o curso que obteve maior frequência dentre os 

respondentes foi o curso de Direito com 13,4%. Medicina ficou em segundo lugar 

com 10,1% dentre a preferência dos prospects. Cabe ressaltar que 

dentre os cursos mais requeridos ou desejados pelos alunos, conforme a tabela 06, 

os cursos de Direito, Administração, Educação física, Ciências Contábeis são 

oferecidos em IES presenciais de Paranavaí e, portanto, podem ser a escolha de 

parte dos alunos; dentre os demais cursos citados com menos frequência, vários 

deles como Pedagogia, Letras, Serviço Social, Ciências Biológicas Geografia, 

Matemática, Ciência da Computação / Informática, História e Processos Gerenciais 

também são oferecidos no município. Os outros cursos citados pelos respondentes 

foram Medicina Veterinária, Enfermagem, Engenharia Agronômica Arquitetura e 

Urbanismo, Engenharia Química, Comunicação Social – Jornalismo ou Publicidade 

e Propaganda, Estética, Marketing, Ciências Econômicas, Fisioterapia, Engenharia 

Elétrica, Psicologia, Gastronomia, Design, Artes Cênicas, Secretariado Executivo 

Trilíngue, Farmácia, Química, Nutrição, Ciências Aeronáuticas, engenharia 

(mecatrônica, da computação, civil, produção), Agronomia, Fisioterapia, Música, 

Web Designer. Constatou-se ainda alunos que não se decidiram por um curso 

específico. 

 

4.5 Analise descritiva dos atributos de preferência 

 

Os dados aqui apresentados foram construídos a partir das etapas 2 e 3 do 

questionário aplicado, onde neste primeiro momento serão conhecidos os atributos 

preferidos pelos alunos divididos em colégios públicos e privados. Os valores em 

linha não somam 100% uma vez que, para preencher as lacunas de missings foram 

feitas médias e, portanto valores quebrados dentro da escala likert (1 a 5) surgiram 

nos resultados do SPSS, no entanto, para facilitar o entendimento durante a 

apresentação e análise, os mesmos foram ocultados, não comprometendo os dados 

apresentados. 

 

A tabela11 apresenta o resultado quanto ao Fator 1, Conduta Institucional e seus  

atributos e o grau de concordância ou discordância dos alunos: 

 

Tabela 11: Fator 1- Conduta Institucional 
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Atributos 

Discordo 

totalmente 

(1) 

 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

 

Indiferente 

(3) 

 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

 

Concordo 

totalmente 

(5) 

 

Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. 

AT02: A instituição possui boa 
reputação na sociedade. 

3,0 3,0 7,0 0,0 5,4 1,3 19,5 15,1 27,2 30,2 

AT05: A Instituição apresenta 
um bom conceito do MEC 

1,0 0,0 0,3 0,7 6,0 4,7 15,8 7,4 19,2 33,9 

AT07: A Instituição tem 
aceitação no mercado 

0,7 0,3 2,0 0,7 8,1 5,4 18,5 12,4 23,8 27,9 

AT12: Conceito de Instituição 
na opinião dos amigos, 
conhecidos e pais 

3,7 3,0 6,7 4,4 10,1 12,8 11,1 17,1 21,1 8,4 

AT14: A marca da instituição 
proporciona status aos alunos 
junto à sociedade 

6,0 3,7 5,0 2,0 13,8 11,7 13,4 19,1 14,8 10,4 

AT24: A instituição tem perfil 
Inovador 

0,3 0,3 1,1 1,1 9,1 16,1 12,8 14,4 25,9 15,1 

AT 30: Saber que o aluno já 
formado tem boa aceitação no 
mercado de trabalho 

0,7 0,3 0,0 0,0 5,7 1,3 5,7 11,4 39,9 39,9 

Fonte: dados da pesquisa 

 

No contexto geral, a conduta institucional é um fator levado em consideração pelos 

entrevistados, já que a maioria dos atributos obteve respostas concordando de 

forma parcial ou total. 

 

A reputação é importante para os alunos, tendo maior relevância para os da escola 

particular. O conceito do MEC é mais importante aos alunos do ensino privado onde 

quase 34% concordam totalmente com a afirmativa. Os alunos da rede pública que 

apresentam a mesma opinião totalizam quase 20%.  

 

A fama é um atributo do qual quase 28% dos alunos do ensino particular 

“concordam totalmente”, logo, para esse público sua aceitação no mercado de 

trabalho é algo importante. 

 

A opinião de pessoas próximas aparece como algo importante aos alunos da rede 

pública onde 21,1% concordam totalmente; o que não acontece com os alunos do 

ensino privado, já que são indiferentes a estas opiniões. Cerca de quase 13% e 

somente pouco mais de 8% concordam totalmente com a afirmativa. 

 

O status proporcionado ao aluno estudante de uma universidade é uma 

preocupação maior aos alunos do ensino privado. Quase 30% concordam parcial ou 

totalmente que este atributo seja importante. 28,2% da rede pública apresenta a 
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mesma opinião. Mas o índice de discordância é o dobro na rede pública, o que 

confirma a ideia da marca ser mais importante aos alunos do ensino privado. 

 

O perfil inovador da instituição é um atributo preferencial dos alunos de colégio 

público. Uma vez que os alunos da rede particular tem a preferência de estudar em 

IES pública, de modo empírico, o perfil das instituições superiores da esfera pública 

segue uma tendência menos inovadora que as particulares. 

 

A aceitação do aluno já formado no mercado de trabalho é o atributo com índice de 

concordância mais expressivo, havendo empate de opiniões entre alunos de escolas 

pública e privada. Quase 80% dos alunos julgam esse atributo totalmente 

importante. 

 

A tabela 12 apresenta o resultado quanto ao Fator 2, Conduta Social, seus  atributos 

e o grau de concordância ou discordância dos alunos: 

 

Tabela 12: Fator 2- Conduta Social 

Atributos 

Discordo 
totalmente 

(1) 
 

Discordo 
parcialmente 

(2) 
 

Indiferente 
(3) 

 

Concordo 
parcialmente 

(4) 
 

Concordo 
totalmente 

(5) 
 

Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. 

AT17: A instituição investir em 

atividades culturais, através da 
realização de eventos de 
interesse da comunidade 
acadêmica. 

0,3 0,3 2,3 1,3 13,1 14,4 14,1 16,1 23,2 14,8 

AT18: A preocupação com a 

comunidade realizando ações 
sociais 

1,7 0,3 1,3 1,0 12,4 15,1 13,1 16,1 24,2 14,4 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A realização de eventos de interesse dos alunos é um fator relevante, sobretudo aos 

alunos da rede pública. As ações sociais realizadas pelas IES são mais bem vistas 

ou requeridas pelos alunos dos colégios públicos.  Essa analise permite dizer que a 

conduta social não é um fator de importância tão expressiva quanto à conduta 

institucional, o que se relaciona com a pouca influencia que o conceito de outras 

pessoas sobre a instituição tem e, em contrapartida, a preocupação com o mercado 

de trabalho. 

 

A tabela 13 apresenta o resultado quanto ao Fator 3, Corpo Docente: 
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Tabela 13: Fator 3 - Corpo Docente 

Atributos 

Discordo 
totalmente 

(1) 
 

Discordo 
parcialmente 

(2) 
 

Indiferente 
(3) 

 

Concordo 
parcialmente 

(4) 
 

Concordo 
totalmente 

(5) 
 

Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. 

AT26: O nível de 

qualificação dos professores  
0,0 0,3 0,0 0,0 4,4 2,0 7,7 5,0 40,6 39,6 

AT27: A experiência dos 

professores  
0,0 0,3 0,0 0,0 5,0 2,0 9,1 10,4 38,3 39,9 

AT28: A motivação dos 

professores em ensinar 
0,0 0,0 0,3 0,0 4,0 2,7 8,1 13,4 39,9 39,9 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O nível de qualificação dos professores é totalmente importante a maior parte dos 

respondentes independente da classificação pública e privada, com índices de 

80,2%. A experiência, bem como a motivação também são valorizadas. Esse fator 

foi verificado como sendo o de maior importância pelos resultados obtidos, 

sinalizando que os entrevistados desejam uma instituição que possua em seu 

quadro um corpo docente experiente, preparado e qualificado para atender suas 

necessidades. 

 

A tabela 14 apresenta o resultado quanto ao Fator 4, Atividade de Suporte: 

 

Tabela 14: Fator 4 - Atividade de Suporte 

Atributos 

Discordo 
totalmente 

(1) 
 

Discordo 
parcialmente 

(2) 
 

Indiferente 
(3) 

 

Concordo 
parcialmente 

(4) 
 

Concordo 
totalmente 

(5) 
 

Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. 

AT20: A direção da Instituição 

procura ter envolvimento com as 
atividades acadêmicas 

1,0 0,7 1,3 0,0 6,0 8,7 15,1 13,1 28,9 24,2 

AT21: Os coordenadores da 

Instituição procuram ter 
envolvimento com as atividades 
acadêmicas 

0,7 0,0 1,1 0,3 10,4 8,7 13,8 15,1 26,8 22,8 

AT25: Ter apoio da Instituição 

para a realização de estágios 
profissionalizantes por meio da 
sua intermediação junto a 
empresas e/ou entidades. 

0,3 0,0 0,0 0,3 3,7 1,1 7,4 8,1 41,6 37,6 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Ter a instituição uma direção atenta e prestativa é um atributo atrativo para os 

alunos. Com uma ligeira porcentagem a mais aos alunos da rede pública, o mesmo 

pode ser observado quanto aos coordenadores de ensino. Quase 42% dos alunos 

do colégio público julgam importante o apoio, a ligação das IES com as empresas 
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para conseguirem um estágio. Os alunos de colégio particular também julgam o item 

importante, mas com menos intensidade. 

 

A tabela 15 apresenta o resultado quanto ao Fator 5, Infraestrutura, seus  atributos e 

o grau de concordância ou discordância dos alunos: 

 

Tabela 15: Fator 5 - Infraestrutura 

Atributos 

Discordo 
totalmente 

(1) 
 

Discordo 
parcialmente 

(2) 
 

Indiferente 
(3) 

 

Concordo 
parcialmente 

(4) 
 

Concordo 
totalmente 

(5) 
 

Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. 

AT1: A instituição é próxima da 

minha casa ou do trabalho 
15,8 7,0 4,0 4,4 19,1 16,8 8,1 13,4 5,4 4,7 

AT03: A IES tem Infraestrutura e 

instalações como biblioteca, 
laboratórios, salas de aula, 
estacionamento, etc. 

0,3 0,3 1,0 0,7 3,7 5,0 19,1 13,1 27,9 27,5 

AT08: A Instituição trabalha em 

turnos que me atendem bem 
(manhã, tarde e noite) 

1,3 0,7 1,7 1,3 6,4 12,4 10,1 14,1 33,6 18,1 

AT09: A Instituição possui um 

Método de ensino que me agrada. 
(presencial, semipresencial, à 
distância) 

1,7 1,0 2,0 0,3 14,1 9,1 15,4 14,4 19,8 21,5 

AT 10: A instituição tem 

segurança 
0,0 0,0 1,1 0,0 4,4 4,0 11,4 11,7 35,6 30,9 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A localidade da instituição, ou o fato de ser próxima da casa ou trabalho é indiferente 

para mais de 19% dos alunos da rede pública e 16,8 da particular; esse percentual 

permite dizer que os futuros alunos se preocupam mais com outros fatores, podendo 

inclusive, optar por instituições em outros municípios. Concordam totalmente que a 

infraestrutura é um atributo importante com mais de 27% tanto alunos da rede 

pública quanto privada. Para 33,6% dos respondentes no ensino público o horário de 

aula é um diferencial importante. Esse atributo influencia justamente porque os 

estudantes da rede pública em sua maioria trabalham, o que inevitavelmente reduz a 

carga horária de estudos e a chance de escolha de horários mais flexíveis. 21,5% 

dos alunos do ensino público concordam totalmente que o método de ensino é fator 

influenciador, uma porcentagem maior do que os 19,8% dos alunos da rede pública. 

Acredita-se que os alunos por serem de rede particular e terem acesso a um método 

diferente, esperam o mesmo de uma IES. A Segurança é uma preocupação maior 

aos alunos dos colégios públicos. 35,6% dos respondentes concordam totalmente 

que este seja um atributo importante. Mas o índice não é tão distante dos 

respondentes da rede particular que somam quase 31%. Tais índices deixam clara a 
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preocupação, de forma geral, com relação a segurança que terão estudando na IES, 

de modo que a segurança e a infraestrutura são os atributos mais valorizados. 

 

A tabela 16 apresenta o resultado quanto ao Fator 6, comunicação e atendimento: 

 

Tabela 16: Fator 6 - Comunicação e Atendimento 

Atributos 

Discordo 
totalmente 

(1) 
 

Discordo 
parcialmente 

(2) 
 

Indiferente 
(3) 

 

Concordo 
parcialmente 

(4) 
 

Concordo 
totalmente 

(5) 
 

Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. 

AT13: A instituição tem uma 

propaganda que agrade 
9,1 9,7 6,0 3,0 17,1 22,8 6,4 6,4 14,4 4,7 

AT19: A instituição tem 

funcionários qualificados 
7,0 1,0 2,2 1,3 9,1 9,7 15,1 14,1 19,8 20,5 

AT22: Informações confiáveis 

pelos funcionários da Instituição 
3,4 1,0 1,3 1,7 13,4 13,4 18,5 11,4 15,8 19,1 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A propaganda ser agradável é mais importante aos alunos da rede pública do que os 

da rede privada. Porém, conforme a tabela, a propaganda não é um fator que exerce 

influência diante de outros atributos. O atendimento, a efetiva prestatividade dos 

funcionários das IES, são pontos observados e vistos como importantes aos alunos 

tanto de escolas públicas como particular somando 40,3% dos que concordam 

totalmente. Ter informações dos funcionários é um atributo importante, porém não 

exerce uma influencia significativa. 

 

A tabela 17 apresenta o resultado quanto ao Fator 7, Cursos Ofertados: 

 

Tabela 17: Fator 7: Cursos Ofertados 

Atributos 

Discordo 
totalmente 

(1) 

Discordo 
parcialmente 

(2) 

Indiferente 
(3) 

Concordo 
parcialmente 

(4) 

Concordo 
totalmente 

(5) 

Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. 

AT06: A Instituição oferece os 

cursos (opções de cursos) que 
eu quero 

4,0 0,3 2,0 0,7 4,4 0,7 6,4 7,0 35,2 38,3 

AT16: Os cursos possuem 

conteúdo adequado à 
realidade do mercado de 
trabalho 

0,0 0,3 1,3 1,0 4,7 2,7 18,1 15,8 28,2 27,2 

AT29: O critério de avaliação 

da instituição é um atributo que 
influencia a escolha 

2,0 0,3 1,7 1,0 12,8 11,1 13,1 16,1 23,5 18,5 

 

 

A disponibilização de cursos é um fator importante para a maior parte dos alunos 

que “concordam totalmente”; sendo o índice de alunos no ensino privado maior 
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(38,3%) do que aos alunos da rede pública (35,2%). Esse atributo já foi constatado 

quando se analisou as perguntas relacionadas na escolha da IES e dos cursos de 

interesse, na qual verificou uma preferência pela Universidade Estadual de Maringá, 

que possui os cursos desejados pelos entrevistados. A instituição possuir o curso 

desejado é mais importante aos alunos da escola particular. Verifica-se uma 

preocupação quanto ao conteúdo ministrado em sala de aula. Para os alunos, é 

fundamental ter uma grade curricular moderna cujo conteúdo esteja bem adequado 

ao que o mercado exige. Nenhum aluno da escola publica discordou desta 

afirmativa. O critério de avaliação foi um item bem qualificado para os alunos, 

sobretudo os da esfera pública, sendo plausível fazer relação com os processos 

seletivos de programas do governo federal que dão acesso à IES particulares. 

 

A tabela18 apresenta o resultado quanto ao Fator 8, preço, seus  atributos e o grau 

de concordância ou discordância dos alunos: 

 

Tabela 18: Fator 8 - Preço 

Atributos 

Discordo 
totalmente 

(1) 

Discordo 
parcialmente 

(2) 

Indiferente 
(3) 

Concordo 
parcialmente 

(4) 

Concordo 
totalmente 

(5) 

Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. 

AT04: As mensalidades dos 

cursos 
4,0 5,4 2,0 3,7 9,1 7,7 13,8 13,8 24,2 15,1 

AT15: Os descontos nas 

mensalidades e/ou bolsas de 
estudo dos cursos  

7,0 2,3 1,1 1,7 7,7 7,4 13,4 14,1 23,8 21,5 

AT23: A relação 

custo/benefício que se tem 
estudando na Instituição 

2,0 1,0 2,0 1,0 8,7 9,4 12,4 12,8 27,5 21,8 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O valor das mensalidades é importante, sobretudo aos alunos da escola pública com 

quase 30% dos respondentes; mesmo sendo importante para os alunos da escola 

particular o percentual é significativamente inferior. Tanto os alunos das escolas 

públicas quanto das particulares concordam totalmente que descontos ou bolsas de 

estudo influenciam a escolha da IES. Verifica-se que o percentual de alunos que 

discordam totalmente da afirmativa é menor na esfera particular. Apesar de ser um 

atributo importante a todos, os alunos da rede pública pensam mais na relação 

custo/benefício que terão ao escolher uma IES. 

 

O último fator (Fator 9) apresenta apenas um atributo quanto ao processo de 

vestibular conforme tabela 19: 
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Tabela19: Fator 9 - Processo seletivo 

Atributos 

Discordo 
totalmente 

(1) 

Discordo 
parcialmente 

(2) 

Indiferente 
(3) 

Concordo 
parcialmente 

(4) 

Concordo 
totalmente 

(5) 

Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. Pb. Pr. 

AT11: A facilidade no 

processo de vestibular 
4,7 9,4 5,0 5,0 15,1 12,8 13,1 12,8 15,1 7,0 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O grau de dificuldade no processo de vestibular não é um fator preocupante ou 

determinante aos alunos da rede particular, já que 9,4% discordaram totalmente, e 

apenas 7% concordaram totalmente. Já os estudantes de colégios públicos 

apresentam opiniões diferenciadas quanto ao assunto, pois são indiferentes e 

concordam totalmente 15,1%, e apenas 4,7% deles discordam totalmente. 

 

Além da apresentação quanto aos fatores de imagem, apresenta-se a classificação 

quanto a atributos intrínsecos e extrínsecos. A tabela 20 apresenta os atributos 

extrínsecos, seus fatores e médias: 

 

Tabela 20: Atributos Extrínsecos 

Atributos Média 

AT 01: A instituição é próxima da minha casa ou do trabalho 2,8734 

AT 02: A instituição possui boa reputação na sociedade 4,4732 

AT 04: As mensalidades dos cursos 3,8259 

AT 05: A Instituição apresenta um bom conceito do MEC 4,4772 

AT 07: A Instituição tem aceitação no mercado 4,2995 

AT 08: A Instituição trabalha em turnos que me atendem bem (manhã, tarde e noite) 4,2086 

AT 10: A instituição tem segurança 4,5658 

AT 12: Conceito de Instituição na opinião dos amigos, conhecidos e pais 3,6381 

AT 13: A instituição tem uma propaganda que agrade 3,0437 

AT 14: A marca da instituição proporciona status aos alunos junto à sociedade. 3,5638 

AT 15: Os descontos nas mensalidades e/ou bolsas de estudo dos cursos  3,9664 

AT 17: A instituição investir em atividades culturais, através da realização de eventos de interesse da 

comunidade acadêmica 
4,0101 

AT 18: A preocupação com a comunidade realizando ações sociais 4,0031 

AT 19: A instituição tem funcionários qualificados 3,9055 

AT 20: A direção da Instituição procura ter envolvimento com as atividades acadêmicas 4,3076 

AT 21: Os coordenadores da Instituição procuram ter envolvimento com as atividades acadêmicas 4,2591 

AT 22: Informações confiáveis pelos funcionários da Instituição 3,8879 

 AT 23: A relação custo/benefício que se temi estudando na Instituição 4,1628 

AT 24: A instituição tem perfil Inovador 4,1346 

AT 25: Ter apoio da Instituição para a realização de estágios profissionalizantes por meio da sua 

intermediação junto a empresas e/ou entidades 
4,7282 

AT 30: Saber que o aluno já formado tem boa aceitação no mercado de trabalho 4,6435 

MÉDIA TOTAL 4,046571 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Dos 30 atributos elencados, 22 são considerados atributo não relacionados ou 

extrínsecos. Dentre esses o que apresenta maior média é o atributo 25 que aborda o 

apoio institucional para realização de estágios com média maior que 4,7 e que 

confirma a preocupação dos alunos com o preparo e entrada no mercado de 

trabalho. A soma das médias divididas pela quantidade de atributos (22) apresenta 

um total de 4,046571. 

 

A tabela 21 apresenta os atributos considerados Intrínsecos: 

 

Tabela 21: Atributos Intrínsecos 

Atributos Média 

AT 03: A IES tem Infraestrutura e instalações como biblioteca, laboratórios, salas de aula, 

estacionamento, etc 
4,4175 

AT 06: A Instituição oferece os cursos (opções de cursos) que eu quero 4,5045 

AT 09: A Instituição possui um Método de ensino que me agrada. (presencial, semipresencial, à 

distância) 
4,0536 

AT 16: Os cursos possuem conteúdo adequado à realidade do mercado de trabalho 4,426 

AT 26: O nível de qualificação dos professores  4,7305 

AT 27: A experiência dos professores 4,6467 

AT 28: A motivação dos professores em ensinar 4,638 

AT 29: O critério de avaliação da instituição é um atributo que influencia a escolha 4,057 

MÉDIA TOTAL 
4,488114 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

São apresentados 8 atributos classificados de acordo com a teoria como intrínsecos, 

onde surge como evidência o AT 26 destacando o nível de qualificação dos 

professores com média maior que 4,7, confirmando a importância do Fator 3 – corpo 

docente. A soma das medias pela quantidade de atributos apresenta um total de 

4,488114, mostrando uma superioridade nesses atributos. 

 

A tabela 22 apresenta os atributos classificados como importantes e determinantes: 

 

Tabela 22: Atributos importantes e determinantes 

Atributos Importantes Atributos Determinantes 

AT 26 AT 26 

AT 27 AT 27 

AT 28 AT 28 
AT 30 AT 30 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A Classificação em atributos importantes e também atributos determinantes de 

acordo com os respondentes apresenta os itens AT 26: O nível de qualificação dos 

professores; AT 27: A experiência dos professores; AT 28: A motivação dos 

professores em ensinar e AT 30: Saber que o aluno já formado tem boa aceitação 

no mercado de trabalho. Tais médias ultrapassam 4,6 e mediana com valor 5,00. 

 

Outros itens também apresentam medianas com valor de 5,00 ao expressarem 

medianas com o mesmo valor de 5,00 sendo: AT 02, AT 03, AT 05, AT 06, AT 07, 

AT 08, AT 10, AT 16 e AT 25. 

 

Por se tratar de serviços, muitos atributos são abstratos por terem como 

característica a intangibilidade. Neste caso a tabela 23 classifica os atributos em 

concreto e abstrato: 

 

 

Tabela 23: Atributos concretos e abstratos 

Atributos Concretos Atributos Abstratos 

AT 01: A instituição é próxima da minha casa ou do 

trabalho 
AT 10: A instituição tem segurança. 

AT03: A IES tem Infraestrutura e instalações como 

biblioteca, laboratórios, salas de aula, estacionamento, 
etc. 

AT02: A instituição possui boa reputação na 

sociedade. 

AT04: As mensalidades dos cursos 
 

AT05: A Instituição apresenta um bom conceito do 

MEC 

AT06: A Instituição oferece os cursos (opções de cursos) 

que eu quero 
AT07: A Instituição tem aceitação no mercado 

AT09: A Instituição possui um Método de ensino que me 

agrada. (presencial, semipresencial, à distância) 

AT08: A Instituição trabalha em turnos que me 

atendem bem (manhã, tarde e noite) 

AT15: Os descontos nas mensalidades e/ou bolsas de 

estudo dos cursos 
AT11: A facilidade no processo de vestibular 

AT16: Os cursos possuem conteúdo adequado à 

realidade do mercado de trabalho 

AT12: Conceito de Instituição na opinião dos 

amigos, conhecidos e pais 

AT17: A instituição investir em atividades culturais, 

através da realização de eventos de interesse da 
comunidade acadêmica. 

AT13: A instituição tem uma propaganda que 

agrade 

AT18: A preocupação com a comunidade realizando 

ações sociais 

AT14: A marca da instituição proporciona status 

aos alunos junto à sociedade. 

AT25: Ter apoio da Instituição para a realização de 

estágios profissionalizantes por meio da sua 
intermediação junto a empresas e/ou entidades 

AT20: A direção da Instituição procura ter 

envolvimento com as atividades acadêmicas 

 
AT21: Os coordenadores da Instituição procuram 

ter envolvimento com as atividades acadêmicas 

 
AT22: Informações confiáveis pelos funcionários 

da Instituição 

 
AT23: A relação custo/benefício que se temi 

estudando na Instituição 

 AT24: A instituição tem perfil Inovador 

 AT26: O nível de qualificação dos professores 

 AT27: A experiência dos professores 

 AT28: A motivação dos professores em ensinar 

 AT29: Cursos bem avaliados pelo MEC. 

 AT30: Saber que o aluno já formado tem boa 
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aceitação no mercado de trabalho 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Nota-se que os atributos concretos são facilmente percebidos e interferem 

diretamente na rotina, seja de horário ou financeira, dos estudantes. Os atributos 

abstratos estão mais relacionados com a experiência, sendo percebido somente 

durante ou após a prestação e recebimento dos serviços. 

 

4.6 Percepção de imagem das IES de Paranavaí 

 

Apresenta-se a imagem percebida das três instituições de ensino superior 

presenciais de Paranavaí por alunos dos terceiros anos. Foi solicitado aos mesmos 

que expressassem com uma palavra a imagem/conceito que têm das IES.  

 

O quadro 7 expressa às opiniões em forma de conteúdo: 

 

Quadro 7: Imagem da IES 

I.E.S. IMAGEM 

FAFIPA Possui uma imagem predominantemente boa a excelente. 

FATECIE 
Está associada a uma imagem de instituição fraca, onde é 
fácil entrar e a qualidade é ruim. 

UNIPAR 
Mesmo sendo uma instituição particular, em que se precisa 
pagar para estudar, é associada com uma imagem positiva e 
de qualidade. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A imagem que os alunos têm das instituições esta diretamente relacionada com a 

preferência das mesmas, apontada no gráfico 7: se a imagem considerada é 

excelente, logo a preferência/interesse será maior. Esse interesse esta relacionado 

aos fatores percebidos pelos futuros alunos que vão desde os comentários e 

avaliação de pessoas próximas até a visualização das ações das IES à comunidade 

da qual faz parte. Informações quanto ao rendimento e aproveitamento dos alunos 

concluintes também contribuem para formação de uma imagem positiva, conforme 

abordado anteriormente. Cabe pesquisar o porquê de a FATECIE ter índices baixos, 

haja vista que para os coordenadores das escolas e do NRE ela é bem avaliada. Um 

dos possíveis motivos que desabone tal instituição pode ser o fato de ela ser a mais 

nova na cidade, em termos de funcionamento, e por ofertar cursos de menor 

duração. 
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Os alunos foram questionados sobre como buscam informação sobre as instituições 

de ensino superior, a tabela 24 apresenta esses resultados: 

 

Tabela 24: Busca de informação sobre IES 

Mídias Frequência 

Mídias Sociais (msn, e-mail, site) 195 

Redes Sociais (Facebook, twitter, Orkut e Linkedin) 86 

Panfleto/cartazes 81 

Comercial em TV 69 

Comercial em rádio 21 

Outros: conversas com amigos e professores 28 

Outros: parente e conhecidos 4 

Outros: pesquisa sobre a instituição 5 

Outros: universitários 1 

Outros: revistas especializadas 2 

Outros: Jornal 2 

Outros: Conceito do MEC 1 

Outros: Escola 3 

Outros 3 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme a tabela acima, o meio mais utilizado pelos alunos na busca de 

informações sobre as instituições de ensino superior são os meios eletrônicos, onde 

as mídias sociais aparecem como primeira opção com uma frequência de 195 

respondentes. Já as redes sociais ocupam o segundo lugar com 86. Ainda nas 

mídias eletrônicas o comercial em TV aparece em quarto lugar com 69 e o rádio com 

21. 

 

As mídias impressas como os panfletos/cartazes aparecem com uma frequência de 

27 ocupando o terceiro lugar na preferência dos prospects. As revistas 

especializadas e jornal aparecem com 2. 

 

Outras formas de buscar informações surgiram de forma livre, de modo que para os 

alunos, a maior fonte de informação são os professores e amigos, somando uma 

frequência de 28. 

 

4.7 Resultados das entrevistas com coordenadores 

 

Esta sessão aborda os resultados obtidos junto aos coordenadores de ensino e do 

chefe do Núcleo Regional de Educação que responderam ao questionário aberto. 
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No quadro 8 estão representadas as categorias de público questionado: 

 

Quadro 8: Categorização da pesquisa 

E1 Diretor do colégio 10 – Objetivo 

E2 Coordenadora de ensino do colégio 11 – Paroquial 

E3 Coordenadora de ensino do colégio 12 – Nobel 

E4 Chefe do NRE 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quanto aos atributos relevantes para a construção da imagem de uma IES, quadro 

9: 

 

Quadro 9: Atributos relevantes 

E1 Conceituação de acordo com o MEC; qualidade dos 
cursos e das aulas práticas oferecidas por cada um. 

E2 Professores habilitados e qualificados (qualidade de 
ensino); Organização didática pedagógica e 
administrativa; Recursos físicos e materiais e adequados. 
 

E3 1 – Cursos Reconhecidos pelo MEC; 
2 – Professores Capacitados; 
3 – Espaço físico adequado; 
4 – cursos direcionados para atender a clientela da região; 
5 – Empregabilidade ao egresso 
 

E4 
 
 
 

O desempenho dos profissionais formados em cada 
instituição em relação ao mercado de trabalho, as 
avaliações do MEC e ENADE, além da capacidade de 
interagir com a sociedade. 

Fonte: dados de pesquisa 

 

Os respondentes dos colégios particulares foram unanimes quanto à necessidade 

de estrutura para que as IES funcionem, e esta estrutura engloba corpo docente, 

recursos físicos (ambiente) que comporte o aprendizado. O conceito do MEC é uma 

preocupação geral dos coordenadores. Como um dos principais atributos e se fez 

notar a importância dada com o aluno egresso e sua vida no mercado de trabalho. 

Porém o único que pensou no aspecto social foi o respondente E4 que preza a 

capacidade de interação com a sociedade. Verifica-se que os atributos abordados e 

de importância para os coordenadores estão de acordo com os mencionados pelos 

prospects. 

 

No quesito conhecimento dos respondentes quanto as Instituições de Ensino de 

Paranavaí o quadro 10 apresenta: 
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Quadro 10: Conhecimento das IES de Paranavaí 

E1 Sim (mas não listou) 

E2 “Parcialmente” 

E3 Sim, UNIPAR, FAFIPA, FATECIE, FEDERAL 

E4 Sim (mas não listou) 

Fonte: dados de pesquisa 

 

Todos os coordenadores inclusive o chefe do núcleo conhecem as IES instaladas na 

cidade de Paranavaí, observa-se, no entanto, que o único que cita de imediato foi o 

respondente E3. Cabe ressaltar que a “Federal”, trata-se do Instituto Federal do 

Paraná que mesmo tratando-se de uma instituição de nível básico, técnico, 

tecnológico e superior, até o momento apresenta somente cursos de nível técnico e 

integrado ao ensino médio. Tal equívoco, nesse momento pode influenciar os alunos 

de forma errônea ao pensar em possibilidades de estudo dentro da cidade. 

 

Questionados quanto ao seu conhecimento dos cursos de graduação que as IES de 

Paranavaí oferecem os pesquisados apresentam os seguintes dados. Quadro 11: 

 

 

Quadro 11: Conhecimento quanto aos cursos de graduação de Paranavaí 

E1 Diz conhecer “a maioria”, mas não os cita na pesquisa. 

E2 O respondente apresenta os cursos que diz conhecer e os 
apresenta separando por IES conforma abaixo: 
 
FAFIPA: Licenciatura em Letras, Geografia, Historia, 
Pedagogia, Matemática, ciências Biológicas, Educação 
física. Bacharel em Administração de Empresas, Ciências 
Contábeis, Enfermagem, Serviço Social. 
 
UNIPAR: Direito, Fisioterapia, Farmácia, Enfermagem, 
Estética etc. 
 
FATECIE: Marketing, Processos Gerenciais e Ambiental 
 

E3 A coordenadora apresenta os cursos de graduação 
conforme a sequência sendo Pedagogia, Educação 
Física, Letras Geografia, História e Ciências Biológicas.  

E4 
 
 
 

O respondente diz conhecer os cursos e os citou por IES 
na sequência abaixo: 
 
UNIPAR: Administração, Ciências Biológicas 
(licenciatura), Estética e Cosmética, Direito (Noturno), 
Enfermagem, Farmácia (noturno), Sistemas de 
Informação. 
 
FAFIPA: Administração, Ciências, Ciências Biológicas, 
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Ciências Contábeis, Educação Física, Enfermagem, 
Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia e 
Serviço Social. 
 
FATECIE: Gestão Ambiental, Marketing, Processos 
Gerenciais, Sistemas para Internet. 

Fonte: dados de pesquisa 

 

Os coordenadores apresentam os cursos existentes em todas as IES presenciais da 

cidade com exceção do E1 que em nenhum momento cita nem o nome das 

instituições, nem os cursos oferecidos. E3 por sua vez cita somente alguns cursos 

de apenas uma das IES que, por conhecimento do autor, são cursos oferecidos pela 

FAFIPA. O respondente E4 demonstra um conhecimento amplo quanto a situação 

acadêmica possivelmente pelo cargo que ocupa, tanto que ainda citou uma IES a 

distância instalada na cidade e os referidos cursos, porém como não faz parte da 

pesquisa instituições não presenciais, tal informação foi retirada da apresentação. 

 

Foi solicitada uma avaliação aos coordenadores quanto à imagem de cada uma das 

IES de Paranavaí onde foi atribuído um conceito escalar de 1 a 5, apontada no 

quadro 12: 

 

Quadro 12: Conceito para as IES de Paranavaí 

E1 O coordenador/diretor desta instituição não elencou um 
conceito escalar apenas revelou que as instituições 
apresentam um conceito classificado como “boas” e com 
bons cursos. 

E2 FAFIPA: 4 
UNIPAR: 4 
FATECIE: 4 

E3 “considerando todas as dificuldades” 
FAFIPA: 4 
UNIPAR: 4 
FATECIE: 4 

E4 
 
 
 

“A imagem é bastante positiva” e apresenta sua 
percepção da seguinte forma: 
 
“A FAFIPA possui a tradição, por ser a pioneira, porém se 
mostra como a mais lenta na implantação de projetos” O 
Conceito apresentado para esta IES é “Nota 4”; 
 
“A UNIPAR, possui grande estrutura física organizacional, 
além de forte influência do Curso de Direito” - Nota 4. 
 
“A FATECIE, se mostra arrojada e inovadora, além do 
quadro bem qualificado dos seus professores” - Nota 4. 
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Fonte: dados de pesquisa 

 

 

Os respondentes E2, E3 e E4 pontuam as IES com conceito 4. Sendo que E4 

qualifica suas respostas dizendo que à FAFIPA, por ser a IES mais antiga, se 

configura com certa “tradição” na cidade o que pode explicar tamanha preferência 

por parte dos respondentes (alunos) ainda que, em sua opinião, há lentidão na 

implantação de projetos. Cita ainda a estrutura física da UNIPAR que se torna mais 

atraente devido à reativação do curso de Direito – cabe mencionar que dentre os 

cursos apontados pelos alunos, o curso de Direito é o de maior preferência. A 

FATECIE surge como arrojada e inovadora, sendo ainda mencionado seu bom 

quadro de professores. Como pode ser observado, tanto os coordenadores quanto o 

chefe do NRE apresentam conhecimento em relação aos cursos e instituições 

presentes na cidade, porém com grau de conhecimento um tanto diferentes.  

 

Empiricamente acredita-se que os colégios particulares preparam seus alunos para 

vestibulares em IES públicas de grande porte como as Universidades Estaduais e 

Federais e, portanto seu foco está voltado para as mesmas. O chefe do núcleo por 

lidar com um perfil de aluno e colégio diferente, (ensino público) e que por vezes não 

tem pretensões, ou condições de concorrer de forma igualitária aos processos 

seletivos em outras localidades, aborda as opções locais de IES e seus cursos com 

mais propriedade.  

 

4.7 Discussão dos resultados 

 

Tomar a decisão sobre qual IES escolher pode estar baseado diretamente a como 

os consumidores se sentem em relação a si mesmo e ao ambiente em que habitam 

conforme conceitos de Solomon (2008) lidando com a Ligação de autoconceito onde 

a Instituição ajuda a estabelecer a identidade do usuário; Ligação nostálgica quando 

a IES, ou o serviço, servem como um elo com um “eu” do passado; 

Interdependência onde o produto faz parte da rotina diária do usuário e Amor, 

referindo-se sobre como o serviço/produto promove elos emocionais de afeto, 

paixão, ou alguma outra emoção intensa.  
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Respondendo ao primeiro objetivo que pretendia descrever e discutir de que forma 

os alunos buscam informações sobre as IES e seus cursos, ou a maneira com que 

preferem ser contatados, há uma predominância pelos meios digitais, sendo a 

primeira opção Mídias Sociais como messenger, e-mail e site da IES, em segundo 

lugar as Redes Sociais como o Facebook, Twitter, Orkut e Linkedin e em terceiro  o 

meio impresso, Panfleto e/ou cartazes. 

 

Esta predileção por mídias eletrônicas pode estar diretamente relacionado ao fator 

idade do público entrevistado, como visto a maior parte tem até 17 anos e 

empiricamente falando, jovens nessa faixa etária tem maior disposição ao uso da 

internet. 

 

Quanto ao objetivo que pretendeu identificar os principais atributos, a partir dos 

atributos de imagem, para a escolha de uma IES por alunos concluintes do ensino 

médio, verificou-se que, em primeiro lugar, está o “apoio da Instituição para a 

realização de estágios profissionalizantes por meio da intermediação junto a 

empresas e/ou entidades de integração empresa/escola”; em segundo lugar, “a 

motivação dos professores em ensinar é um atributo que influencia a escolha”; e por 

ultimo “saber que o aluno já formado tem boa aceitação no mercado de trabalho”.  

 

Tais resultados não estão muito distantes de outras pesquisas que analisaram 

atributos semelhantes como Soutar e Turner (2002) analisando a Reputação 

acadêmica; Qualidade do ensino; e Empregabilidade. Moogan et al., (2001) aborda o 

assunto como “Oportunidade de carreira e empregabilidade”; Veloutsou et al., (2004) 

e Veloutsouet al., (2005) fala de perspectivas de carreira e Contatos de negócios e 

empregabilidade. Yamamoto (2006) cita a Qualidade dos profissionais da área 

acadêmica e Pimpa e Suwannapirom (2007) analisou a Empregabilidade. 

 

Karsaklian (2009) menciona Blackwell et al., (2009) e Zaichokswy (1985), ao falar 

que o grau de envolvimento pessoal do consumidor é um ponto chave no processo 

de decisão, pois trata-se de uma percepção singular e da importância dada a 

determinada situação. Pode-se pensar que em um futuro universitário saber que um 

outro aluno já formado foi bem aceito no mercado de trabalho devido ao fato de ter 
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estudado em uma determinada IES pode provocar um grau de envolvimento maior 

que o atrairá para a instituição em questão.  

 

O mesmo envolvimento pode estar ligado ao fato dos alunos em nível médio 

estarem dispostos a exercer atividade remunerada não necessariamente em uma 

profissão específica (ocupação), mas por fatores econômicos (ter renda) e também 

contar com uma ascensão social (status) pelo fato de ser economicamente ativo 

(circunstancias econômicas) por isso a importância dada à intermediação da IES 

para estágios. Zago (2006) aponta a elevada desigualdade socioeconômica 

brasileira e o fato desta ser refletida nas preferências do mercado de educação 

superior.  

 

Miranda e Domingues (2006) também evidencia a importância dada à qualidade do 

corpo docente por alunos onde o item foi apontado por 78,67% dos respondentes. 

Utilizando os fatores adaptados de Meyer (2002) e Antunes (2004) tais respostas 

seriam enquadradas em (1) fator 4 – Atividade de suporte; (2) fator 3 – corpo 

docente e (3) fator 1 – conduta institucional. 

 

Destes atributos identificados, os primeiros podem ser qualificados como atributos 

relacionados ou intrínsecos, pois conforme Tavares (2008) afetam diretamente o 

desempenho ou funcionamento do produto. Neste caso fala-se de um serviço, e a 

motivação e a qualidade dos professores pode interferir no desempenho do serviço 

de educação que os alunos contratarem. Esses atributos, capazes de proporcionar 

os benefícios funcionais e experienciais e estabelecer as associações primárias 

relaciona-se ao fato de os alunos poderem ter experiências de estágios, de trabalho 

de conhecimento prático dentro de empresas. 

 

Já o terceiro atributo identificado, ou, o saber da boa aceitação de um egresso no 

mercado de trabalho está ligado ao que Tavares (2008) chama de Atributos não 

relacionados ou extrínsecos que em sua definição não afetam diretamente o 

desempenho do produto, ou seja, durante a prestação, a entrega deste serviço não 

se estará pensando na aceitação do aluno no mercado, porém ter conhecimento 

quanto a essa aceitação pode influenciar a sua preferência, compra e o seu 

consumo.  
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Referente a tal atributo as respostas dos alunos estão de acordo com os 

coordenadores das escolas privadas e o representante do NRE, haja vista que estes 

são unânimes ao considerar a importância da aceitação do ex-aluno ao mercado de 

trabalho. Sobre a imagem da instituição, cabe ressaltar, que não somente para o 

mercado de trabalho, os coordenadores concordam ao valorizar os conceitos do 

MEC. 

 

Espinoza; Hirano (2003) citam autores, já mencionados no referencial da pesquisa, 

que consideram outras classificações de atributos, sendo assim identificado o apoio 

institucional, motivação de professores e aceitação, todos com característica em 

comum de não serem palpáveis, podem ser também considerados atributos 

abstratos, pois não se vê nem se toca, são apenas percebidos pelos indivíduos. 

 

Conforme as teorias sobre a formação de imagem, os indivíduos colocados diante 

do objeto perceberão seletivamente seus diferentes aspectos. Sendo assim, é 

possível que, em contato com o questionário, os alunos de escolas públicas e 

privadas tenham percebidos e analisados os atributos citados a sua maneira o que 

faz com que os resultados sejam diferentes para os diferentes públicos.  

 

Conforme Hemzo (2002) ao mencionar os autores Barwise e Robertson (1992), 

entende-se que as preferências do consumidor se voltam para o elemento com 

maior combinação de atributos e utilidade. 

 

Quanto ao objetivo de identificar as preferências dos atributos, fazendo um 

comparativo entre escolas privadas e públicas, as mesmas foram registradas 

diferentemente para os alunos de acordo com sua origem.  

 

Apresentam-se para os alunos provenientes de escola pública (1) Ter apoio da 

Instituição para a realização de estágios profissionalizantes através da 

intermediação junto a empresas e/ou entidades de integração empresa/escola; (2) O 

nível de qualificação dos professores (mestres, doutores) é um atributo que 

influencia a escolha e empatado, (3) A motivação dos professores em ensinar é um 
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atributo que influencia a escolha da mesma forma que saber que o aluno já formado 

tem boa aceitação no mercado de trabalho.  

 

Entende-se que esses alunos tem interesse no mercado de trabalho, querem uma 

oportunidade de angariar experiências e para isso contam com o nível dos 

professores qualificados, com títulos que os ensinarão, motivados, a aprender os 

conteúdos que possivelmente lhes auxiliarão no desenvolvimento deste estágio.  

 

Para os alunos que estudam em colégios particulares, tem-se empatados em 

primeiro lugar três atributos (1) A experiência e a dos professores em ensinar é um 

atributo que influencia na escola igualmente em saber que o aluno já formado tem 

boa aceitação no mercado de trabalho, (2) O nível de qualificação dos professores 

(mestres, doutores) é um atributo que influencia a escolha juntamente com (3) A 

Instituição que oferece os cursos (opções de cursos) que eu quero. 

 

Sobre os alunos preferirem uma instituição onde tenham professores experientes, 

qualificados, motivados Miranda e Domingues (2006) apresentam resultados 

semelhantes, assim como Andrade (2008) onde em ambos a qualidade dos 

professores são citadas como importante; onde tenham conhecimento acerca do 

sucesso dos egressos e também que encontrem o curso que desejam fazer. 

 

Utilizando-se do quadro 5 que apresenta dados de estudos sobre processo de 

escolha de IES pelos prospects e seus aspectos analisados tendo como fonte 

Bergamo; Ponchio; Zambaldi; Giuliani; Spers (2010), estes resultados preferenciais 

dos alunos se aproximam mais dos resultados encontrados por Yamamoto (2006) 

que encontrou como atributos relevantes a Qualidade dos profissionais da área 

acadêmica; Quantidade e qualidade dos cursos e  Oportunidades extracurriculares; 

e também próximo ao resultado encontrado por  Maringe (2006) com os “7Ps”, mais 

especificamente o Programa (fatores de qualidade acadêmica); Pessoas (qualidade 

dos funcionários e professores); Prospecto (variedade de cursos e currículos) e 

Proeminência (reputação, tradição e imagem da instituição);  

 

Por fim, o objetivo de verificar os fatores influenciadores da preferência apresenta 

como resultado que o Fator 3, corpo docente, é o mais influenciador, sendo tanto 
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importante quanto determinante da escolha dos alunos. Conforme visto em 

Camargos, Camargos e Machado (2005) as IES devem estar atentas às 

preferências dos alunos quanto às condições e qualidade do ensino oferecido. E 

este é exatamente o ponto chave percebido e preferido pelos alunos respondentes 

da pesquisa. Apesar dos fatores 1 apresentarem um atributo com maior volume de 

“concordo totalmente” analisando-se os outros atributos do mesmo fator, o fator 3 

apresenta mais índices de escala 5. 

 

De acordo as referências de Meyer (2002), na figura 3 um dos fatores que formam a 

imagem de uma empresa é a comunicação e nela estão embutidos propaganda, 

publicidade, promoção, mala direta e telemarketing. A comunicação empresarial 

pode ser uma maneira pela qual os públicos adquirem informações quanto a 

produtos e serviços. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada neste trabalho buscou identificar os atributos de preferência no 

processo de escolha dos estudantes concluintes do ensino médio para escolherem 

uma IES chegando a conclusão de que, de forma geral, não distinguindo alunos de 

escolas publicas e particulares espera-se apoio da Instituição para a realização de 

estágios profissionalizantes, sendo preferencial que os professores tenham 

motivação para ensinar e ainda saber da aceitação do egresso no mercado de 

trabalho. 

 

Lembrando que, conforme visto no referencial teórico, atributos podem ser 

considerados características físicas do ambiente como iluminação, ar condicionado, 

layout, estando relacionados à qualidades e que podem ser traduzidos em 

benefícios esperados. 

 

Conforme descrito, as instalações físicas do serviço devem poder acomodar as 

expectativas e necessidades físicas e psicológicas dos clientes. A excitação 

experimentada pelos consumidores durante o consumo do serviço pode ser um 

determinante primordial de sua satisfação com a empresa e do prazer obtido com a 

experiência do serviço. A estrutura física das IES apontada como um fator relevante 

pode ter parte significativa nos sonhos, no desejo dos alunos em estar em uma 

instituição específica. 

 

O que foi observado no quadro 6 (IES de Interesse – geral) apontando a UEM  como 

a mais requerida pelos respondentes pode estar inteiramente ligado ao imaginarium 

destes pela dimensão física  (detalhe também percebido na tabela 15 – Fator 5 – 

infraestrutura onde 55,4% concordam totalmente com a importância do ambiente 

físico) e também por um outro aspecto abstrato que é a imagem, o conceito 

extremamente positivo que esta possui perante a sociedade. A aceitação social, o 

status de fazer parte da Universidade Estadual de Maringá mexer com os sonhos 

desses alunos. 
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Entende-se que os atributos são qualidades, características, peculiaridades de algo, 

no caso de uma instituição de ensino, e estão relacionados ao que ela oferece, seja 

aspecto físico como sua infraestrutura ou abstrato como sua marca. 

 

A pesquisa analisou atributos importantes tanto para os alunos quanto para os 

coordenadores dos cursos de Ensino Médio, sendo alguns relevantes para os dois 

grupos, a saber, a conceituação da instituição, seja pelo MEC, seja pelo mercado de 

trabalho; a qualidade dos cursos e corpo docente como um todo; os métodos de 

ensino e aprendizagem e a estrutura da instituição. 

 

As Instituições de Ensino Superior presenciais de Paranavaí - PR que foram citadas 

no questionário a fim de conhecer a imagem ou conceito que as mesmas deixam 

transparecer aos alunos do ensino médio pesquisados, podem agora, com os 

resultados, saber o que representam ou ainda sua posição dentro do mercado e 

também como sua marca é vista pelo público. Fato este comercialmente 

interessante, pois além de poderem conhecer a imagem de seus concorrentes 

diante do mesmo público podem pensar nas formas de adotarem medidas corretivas 

para melhorar o seu conceito diante do consumidor.  

 

Tendo como base pesquisas realizadas para o estudo do processo de escolha de 

estudantes internacionais por universidades canadenses, percebeu que as 

preferências e necessidades educacionais dos estudantes são muito variadas para 

que as IES possam focar em ações sem o direcionamento do marketing. Com base 

nos resultados fica evidenciado que dentre os atributos de preferência aqueles 

ligados a qualidade, titulação e motivação do corpo docente pertencentes ao fator 3 

(imagem), também classificados como extrínsecos, são primordiais para os alunos 

desta pesquisa. Vale ressaltar que estes atributos também são classificados como 

importante e determinantes.  

 

Sobre a forma com que os alunos obtêm informações sobre as IES e seus cursos foi 

visto que as mídias e redes sociais são os canais mais eficientes, ou preferidos 

pelos respondentes, o que pode ser explorado pelas instituições como estratégia de 
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comunicação tanto em campanhas de vestibular como rotineiramente a fim de 

manter um relacionamento mais duradouro com seus possíveis alunos.  

 

Munido dessas informações, vale pensar em como chegar até os alunos, ou como 

se fazer notar pelos prospects, que tipo de mídia são mais acessadas e utilizadas 

para fazer uma “infiltração” e buscar conquistar a atenção. O autor acredita, tendo 

como base toda a teoria discorrida no presente trabalho, que uma imagem boa ou 

ruim pode ser formada pelo que o aluno verifica na IES; apresentar fatos, noticias, 

eventos que sejam atrativos pode ser uma forma de relação positiva com seu 

público alvo. 

 

A intenção deste trabalho era verificar os fatores influenciadores da preferência por 

parte dos concluintes do ensino médio. Mesmo não sendo o objetivo 

primário constatou-se a existência de fatores influenciadores do comportamento do 

consumidor agrupados em diferenças pessoais, processos psicológicos e 

influenciadores externos, ambientais e situacionais. 

 

O comportamento do consumidor não é determinado apenas por suas preferências, 

mas também por restrições orçamentárias que limitam a capacidade do indivíduo de 

consumir, tendo em vista os preços que ele deve pagar por diversas mercadorias e 

serviços. Abordando aspectos psicológicos em alguns casos, a oferta parece tão 

atraente que a pessoa se dispõe a fazer até sacrifícios para consumir o produto ou 

serviço. 

 

As diferenças pessoais são divididas em idade e estágio no ciclo de vida, ocupação 

e circunstâncias econômicas, porém nenhum destes apareceu como decisivos na 

escolha. 

 

Analisando idade e estágio no ciclo de vida, mesmo que as pessoas tenham mesma 

faixa etária elas podem ter gostos e desejos distintos. Mas ao terminar o ensino 

médio, culturalmente é comum prestar vestibular e ingressar no ensino superior, 

desta forma faz parte do ciclo de vida dos respondentes essa realidade de busca por 

IES. 
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A ocupação não foi investigada nesta pesquisa, apenas foi foco da etapa 1 do 

questionário se os respondentes trabalhavam ou não, o que nos leva as 

circunstâncias econômicas. Como apontado na bibliografia, a escolha de um produto 

é extremamente afetada por circunstâncias econômicas e o fato de trabalhar ou não 

pode ter influencia ao construto preço. Como visto na pesquisa, a maioria dos 

concluintes não exercem atividades remuneradas, o que pode ser justificativa para 

preferência por instituições públicas. 

 

Trazendo a psicologia, abordando o comportamento de consumo (busca, compra, 

uso e avaliação de produtos e serviços) para satisfazer necessidades relaciona-se 

aos fatores que acompanham o indivíduo e ofertam influências para decidir. Tais 

fatores envolvem influências do grupo e da família, a classe social e aspectos da 

cultura e subcultura; e, pensando sociologicamente que o indivíduo não vive 

sozinho, como tal transforma e é transformado pelo contexto no qual está inserido.  

 

Mesmo não sendo a intenção primaria deste trabalho tentou-se fazer uma 

aproximação com o referencial teórico a partir dos atributos analisados bem como o 

processo de tomada de decisão do consumidor. 

 

Tendo visto que são fatores influenciadores, processos psicológicos dizem respeito 

ao conjunto das funções cognitivas (pensamentos), de comportamento e afetivas no 

processo da compra. Estes processos são compostos por personalidade, que 

consistentemente influencia como a pessoa responde ao seu ambiente; por atitude, 

ou ação do fazer, que é o posicionamento diante de uma possibilidade, de 

alternativas, é o fazer ou não fazer; pelo estilo de vida, que consiste em padrões 

percebidos de como as pessoas vivem, gastam tempo e dinheiro e opinam; por 

valores, como manutenção e transformação dos comportamentos humanos pela 

socialização e aprendizagem permanentes; motivação, sendo as tentativas de 

satisfação de necessidades por meio da compra e consumo de um produto; 

percepção, como um processo dinâmico onde o individuo percebe e atribui algum 

significado a matérias brutas oriundas do meio ambiente; aprendizagem, 

caracterizada como uma mudança relativamente permanente no comportamento 

causado pela experiência; envolvimento, referente ao nível de importância singular 

percebida, ou ainda ao grau de interesse surgido após um estímulo em determinada 
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situação; e autoconceito, fortemente ligado a confiança de uma pessoa sobre seus 

próprios atributos e ao modo como ela avalia essas qualidades.  

 

Como mais significativo à percepção, tanto para os alunos quanto para os 

coordenadores de ensino, é a formação do corpo docente e o conceito do MEC 

obtido pelas instituições. 

 

A opinião do grupo não surge com resultados expressivos na pesquisa como fator 

influenciador, mas um ponto a ser levado em consideração é o fato de parte dos 

respondentes buscarem informação com pessoas próximas. 

 

A formação de uma imagem, de um conceito quanto as IES por parte dos prospects 

está inteiramente ligada a sua decisão de escolha. Para se identificar os atributos 

que possivelmente atrai alunos a determinada IES, considera-se, necessariamente, 

o cumprimento das etapas do estagio para tomada de decisão, que ser o 

reconhecimento da necessidade quando aluno terminou ou está terminando o 

ensino médio e quer ir para a Faculdade; a busca de informações, podendo ser 

entendida quando o aluno busca saber mais sobre as faculdades existentes em sua 

cidade, região, ou onde ele deseja cursar o ensino superior; a avaliação das 

alternativas pré-compra, quando ele compara vários fatores dentre as faculdades 

selecionadas; até que finalmente ocorre a Compra, ou seja, analisados os atributos 

é feita a escolha pela Faculdade que atende as características esperadas. 

 

Relacionando-se o Gráfico 7: IES de Paranavaí que causa mais interesse  ao 

Quadro 06: Imagem da IES, fica claro porque os respondentes preferem em primeiro 

lugar a FAFIPA com 69,5%, justamente pela imagem que fazem dela, sendo de uma 

instituição boa, excelente, com tradição sem contar o fato de ser pública. O mesmo 

acontece fazendo a relação com a UNIPAR onde 22,1% dos respondentes 

declararam sua preferência. A imagem desta IES mesmo sendo privada onde paga-

se pelo serviço, a qualidade desse serviço é positiva, ou seja, paga-se por algo de 

bom. Já a FATECIE cuja reputação é ruim de ensino fraco o grau de preferência é 

extremamente baixo. 
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Neste caso a intangibilidade, mencionada na literatura apresentada, acaba 

esbarrando na imagem (também intangível) mas que exerce forte influencia na 

preferência e escolha. 

 

Com o consumo o aluno passará a experimentar os serviços oferecidos pela IES e 

verificar se as características, o ensino, realmente atende as suas expectativas, o 

que é chamado de avaliação pós-consumo. Para finalizar, tem-se o descarte, 

quando o aluno desiste do curso, ou se forma indo para o mercado de trabalho. O 

mesmo pode ser entendido ainda quando o aluno inicia uma especialização e, ao 

concluir, obtendo o título de especialista, descarta o de graduado. 

 

Baseando-se em dissertações citadas no aporte teórico desta pesquisa de que a 

imagem afeta o processo decisório de escolha, confirma-se que a imagem formada 

pelos consumidores está de acordo com sua percepção em relação aos atributos 

considerados importantes para si. Ainda de acordo com a literatura citada, não basta 

possuir instrumentos para atingir a satisfação dos clientes, é preciso que ele as 

utilize adequadamente, de forma que o consumidor consiga perceber e formar uma 

imagem positiva. Logo, trabalhar com os clientes já existentes (os alunos já 

matriculados e frequentes nas instituições superiores), pode auxiliar no processo de 

construção da imagem dos clientes que ainda não estudam na IES (prospects).  

 

Há também de se reconhecer que a qualidade de ensino, o aprendizado em si, não 

depende somente do corpo docente, do corpo administrativo. O aluno, igualmente 

responsável, traça objetivos e têm no ensino superior um caminho, uma 

oportunidade de ampliar conhecimentos e galgar posições no mercado. É importante 

frisar que a qualidade do ensino, desde as séries fundamentais até o término do 

ensino médio, faz parte do processo de construção do acadêmico e do futuro 

profissional. 

 

Para melhorar o desempenho de pesquisas com este tema se faz necessário 

aprofundar a analise dos atributos para que a escala possa ficar mais robusta. Há a 

necessidade de refinar uma escala de atributo para escolha de IES; para fins desta 

pesquisa os de imagem serviram, mas outros foram acrescidos. Outro fator que 

influenciou a execução deste trabalho foram contratempos enfrentados na aplicação 
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do questionário, como a não aplicação por parte de uma escola, ainda que isso não 

interferiu na coleta dos dados. Outra limitação, que igualmente não interferiu nos 

resultados, inclusive pela mineração dos dados obtidos, foi a presença de 

questionários respondidos erroneamente (missings e outliers).  

 

Sugere-se para novas pesquisas, além de um aprofundamento nas escalas de 

atributos, construir e validar  um modelo que tenha mais abrangência e possa ser 

aplicado em IES a fim de medir o índice de preferência além de averiguar sua 

imagem perante ao público interno e externo para comparações. Nesse sentido, 

analises para confirmação da satisfação, no sentido de ter expectativas superadas, 

se mostram interessantes: os atributos de imagem continuam presentes? Os índices 

obtidos na avaliação do MEC condizem com a realidade da instituição? O corpo 

docente se mostra atencioso e comprometido para com a formação dos alunos? 

 

Como discutido até aqui, as expectativas dos alunos são para suprimento em longo 

prazo, se completando ao termino da graduação. Tal cenário exige das instituições, 

realmente interessadas em fidelizar seus clientes, atenção (e ações) relacionada ao 

corpo docente, zelando pela motivação ao ensinar, à condições para a realização de 

estágios profissionalizantes; e principalmente, o preparo para uma boa colocação no 

mercado de trabalho. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – Questionário aplicado aos alunos 

 

Pesquisa de dissertação de mestrado em Administração 

ESCOLHENDO UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

Você que está terminando o Ensino Médio e pretende cursar o Ensino Superior, esta pesquisa tem 

como intuito conhecer seu perfil e suas preferências para escolha da Instituição de Ensino Superior, 

posicionamento, canais de comunicação, criticas, sugestões e etc. 

 

 

ETAPA 1: Questionário Socioeconômico 

 

a) Gênero:        b) Qual sua faixa etária: 

1) Masculino 

2) Feminino 

 

 

c) Trabalha atualmente 

a) Sim 

b) Não 

 

 

d) Qual sua renda familiar (juntando sua renda e a de todos os integrantes de sua 
residência) 

 

1) até R$ 1.000,00 

2) de R$ 1.000,01 a R$ 3.000,00 

3) de R$ 3.000,01 a R$ 5.000,00 

4) acima de R$ 5.000,00 

 

1) até 17 anos 

2) De 18 a 20 anos 

3) De 21 a 25 anos 

4) Acima de 25 anos 
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Em qual IES você gostaria de estudar (geral)? ________________________________________ 

 

e) Qual das Instituições de Ensino Superior (presencial) da cidade de Paranavaí lhe 
causa mais interesse? Assinale apenas 1 opção 

 

 

 

 

 

 

f) Que curso superior você deseja fazer? _________________________________________ 
 

ETAPA 2: Atributos de escolha 

Abaixo, você encontrará algumas frases a respeito do processo de escolha da 

faculdade. Assinale com um ‘X” a resposta que melhor indicar sua opinião. 

Atributos 

Discordo 

totalmente 

(1) 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

Indiferente 

(3) 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 

AT1: A instituição é próxima da 

minha casa ou do trabalho 

     

AT02: A instituição possui boa 

reputação na sociedade. 

     

AT03: A IES tem Infraestrutura e 

instalações como biblioteca, 

laboratórios, salas de aula, 

estacionamento, etc. 

     

AT04: As mensalidades dos 

curso. 

     

AT05: A Instituição apresenta 

um bom conceito do MEC 

     

AT06: A Instituição oferece os 

cursos (opções de cursos) que 

eu quero 

     

AT07: A Instituição tem 

aceitação no mercado 

     

Voto IES 

1) FAFIPA 

2) FATECIE 

3) UNIPAR 
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AT08: A Instituição trabalha em 

turnos que me atendem bem 

(manhã, tarde e noite) 

     

AT09: A Instituição possui um 

Método de ensino que me 

agrada. (presencial, 

semipresencial, à distância) 

     

AT 10: A instituição tem  

segurança 

     

AT11: A facilidade no processo 

de vestibular   

     

AT12: Conceito de Instituição na 

opinião dos amigos, conhecidos 

e pais 

     

AT13: A instituição tem uma 

propaganda que agrade  

     

AT14: A marca da instituição 

proporciona status aos alunos 

junto à sociedade. 

 

     

AT15: Os descontos nas 

mensalidades e/ou bolsas de 

estudo dos cursos 

     

AT16: Os cursos possuem 

conteúdo adequado à realidade 

do mercado de trabalho 

     

AT17: A instituição investir em 

atividades culturais, através da 

realização de eventos de 

interesse da comunidade 

acadêmica. 

     

AT18: A preocupação com a 

comunidade realizando ações 

sociais 

     

AT19: A instituição tem 

funcionários qualificados 

     

AT20: A direção da Instituição 

procura ter envolvimento com as 

atividades acadêmicas 

     

AT21: Os coordenadores da 

Instituição procuram ter 

     



132 
 

envolvimento com as atividades 

acadêmicas 

AT22: Informações confiáveis 

pelos funcionários da Instituição 

     

AT23: A relação custo/benefício 

que se temi estudando na 

Instituição 

     

AT24: A instituição tem perfil 

Inovador 

     

AT25: Ter apoio da Instituição 

para a realização de estágios 

profissionalizantes por meio da 

sua intermediação junto a 

empresas e/ou entidades . 

     

AT26: O nível de qualificação 

dos professores  

     

AT27: A experiência dos 

professores  

     

AT28: A motivação dos 

professores em ensinar 

     

AT29: O critério de avaliação da 

instituição é um atributo que 

influencia a escolha 

     

AT 30: Saber que o aluno já 

formado tem boa aceitação no 

mercado de trabalho 

     

 

ETAPA 3: IMAGEM E COMUNICAÇÃO 

 

a) Escreva UMA PALAVRA que para você descreve a imagem/conceito que você 
tem de cada uma das Instituições. 
 

I.E.S. IMAGEM 

FAFIPA  

FATECIE  

UNIPAR  
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b) Como você busca informação sobre as instituições de ensino superior? 
 

1) Mídias Sociais (MSN, email, site)  

2) Redes Sociais (facebook, twitter, Orkutlinkedin) 

3) Panfleto/cartazes 

4) Comercial em TV 

5) Comercial em radio 

6) Outro: especificar____________________________________ 
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APÊNDICE 2: Questionário aplicado aos coordenadores de colégio privados 

 

Pesquisa de dissertação de mestrado em Administração 

ESCOLHENDO UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

Questionário sobre avaliação de imagem institucional segundo os coordenadores 

pedagógicos de colégios privados. (um questionário por escola) 

 

 

1- Quais os fatores/atributos são relevantes para a construção da imagem de uma 
IES? 

 

 

2- Você conhece todas as Instituições de Ensino de Paranavaí? 
 

 

3- Você sabe quais são os cursos de graduação que as IES de Paranavaí 
oferecem? 

 

4- De modo geral, como você avalia a imagem de cada uma das IES de Paranavaí? 
Atribua um conceito de 1 a 5. 
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APÊNDICE 3: Questionário aplicado ao chefe do Núcleo Regional de Educação de 

Paranavaí 

 

Pesquisa de dissertação de mestrado em Administração 

ESCOLHENDO UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

Questionário sobre avaliação de imagem institucional segundo o chefe do Núcleo 

Regional de Educação de Paranavaí representando os colégios Públicos da cidade. 

 

1- Quais os fatores/atributos são relevantes para a construção da imagem de uma 
IES? 

 

 

2- Você conhece todas as Instituições de Ensino de Paranavaí? 
 

 

3- Você sabe quais são os cursos de graduação que as IES de Paranavaí 
oferecem? 

 

4- De modo geral, como você avalia a imagem de cada uma das IESde Paranavaí? 
Atribua um conceito de 1 a 5. 
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APÊNDICE 4: - Média e desvio padrão dos atributos 

 

Atributos Mean 
Std. 

Deviation 
N 

SMEAN(at1) 2,8734 1,26645 298 

SMEAN(at2) 4,4732 0,71134 298 

SMEAN(at3) 4,4175 0,7732 298 

SMEAN(at4) 3,8259 1,26885 298 

SMEAN(at5) 4,4772 0,80324 298 

SMEAN(at6) 4,5045 1,01794 298 

SMEAN(at7) 4,2995 0,87296 298 

SMEAN(at8) 4,2086 0,98312 298 

SMEAN(at9) 4,0536 0,99009 298 

SMEAN(at10) 4,5658 0,68771 298 

SMEAN(at11) 3,3188 1,30876 298 

SMEAN(at12) 3,6381 1,20276 298 

SMEAN(at13) 3,0437 1,31865 298 

SMEAN(at14) 3,5638 1,21618 298 

SMEAN(at15) 3,9664 1,24946 298 

SMEAN(at16) 4,426 0,75739 298 

SMEAN(at17) 4,0101 0,93017 298 

SMEAN(at18) 4,0031 0,96923 298 

SMEAN(at19) 3,9055 1,20236 298 

SMEAN(at20) 4,3076 0,88943 298 

SMEAN(at21) 4,2591 0,85878 298 

SMEAN(at22) 3,8879 1,05937 298 

SMEAN(at23) 4,1628 1,02193 298 

SMEAN(at24) 4,1346 0,90753 298 

SMEAN(at25) 4,7282 0,59454 298 
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SMEAN(at26) 4,7305 0,60429 298 

SMEAN(at27) 4,6467 0,63922 298 

SMEAN(at28) 4,638 0,62044 298 

SMEAN(at29) 4,057 0,9882 298 

SMEAN(at30) 4,6435 0,70026 298 

Fonte: Resultado da pesquisa (SPSS) 

 


