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RESUMO 

A escolha da escola adequada para o filho é um fator relevante e de muita 
responsabilidade. A atitude das famílias diante da escolha da instituição de ensino 
mudou radicalmente nas duas últimas décadas. A presente pesquisa buscou 
investigar os fatores determinantes para a escolha da instituição de ensino médio 
privado pelas famílias com filhos em idade escolar, no município de Unaí/MG. O 
marco teórico apoiou-se em conceitos relacionados ao comportamento do 
consumidor, seu comportamento de compra e processos decisórios em compra. 
Quanto aos objetivos, buscou-se analisar questões referentes à infraestrutura, 
aspectos didático-pedagógicos, aspectos internos e externos que exercem influência 
sobre o comportamento das famílias no momento de decidirem pela escola de seus 
filhos. A metodologia utilizada teve por base a pesquisa descritiva, lançando mão da 
técnica de pesquisa quantitativa. Também se utilizou de uma pesquisa de campo na 
qual os dados foram coletados por meio de questionários com opções de múltipla 
escolha, aplicados à uma amostra de 75 elementos. Foi possível concluir com a 
pesquisa que os fatores que mais influenciam o comportamento dos pais na 
contratação de serviços educacionais de ensino médio privado para seus filhos são 
os relacionados aos aspectos didático-pedagógicos e os que menos influenciam 
relacionam-se aos fatores externos, que são a desconfiança na rede pública de 
ensino, a indicação da escola por outros pais ou amigos e os pais conhecerem os 
jovens que irão estudar com seus filhos. Algumas das limitações do estudo se 
referem à ausência de um maior número de pesquisas nessa área, bem como a 
disponibilidade de literatura especializada. Futuras pesquisas poderão ser 
empreendidas voltando olhares para as deficiências da rede pública de ensino que 
induzem os pais com melhor poder aquisitivo a buscarem a rede privada de ensino 
médio para seus filhos. 

Palavras-chave: Comportamento do Consumidor, Ensino Médio, Ensino Particular, 
Decisão de Compra. 



 

 

 

ABSTRACT 

Choosing the right school for the child is a factor and a lot of responsibility. The 
attitude of families faced with the choice of educational institution has changed 
dramatically in the last two decades. The present study aimed to investigate the 
factors that determine the choice of the institution of private school families with 
school-age children in the city of Unaí/MG. The theoretical framework was based on 
concepts related to consumer behavior, their buying behavior and decision-making 
on purchase. As for goals, we sought to analyze issues related to infrastructure, 
didactic-pedagogical aspects, internal and external aspects that influence the 
behavior of families at the time of deciding the school their children. The 
methodology used was based on descriptive research, making use of the technique 
of quantitative research. We also used a field survey in which data were collected 
through questionnaires with multiple choice options, applied to a sample of 75 
elements. Was concluded with the research that the factors that most influence the 
behavior of parents in contracting educational services to private school children are 
related to the didactic-pedagogical aspects and the least influence relate to external 
factors that are distrust in public schools, an indication of the school by other parents 
or friends and parents know the young people who will study with your children. 
Some of the limitations of the study relate to the absence of a greater number of 
research in this area as well as the availability of literature. Future research may be 
undertaken looks back on the shortcomings of public schools that induce parents 
with greater purchasing power to seek the private school for their children. 

Keywords: Consumer Behavior, Secondary Education, Private Education, Purchase 
Decision 
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1 INTRODUÇÃO 

A educação é uma das mais valiosas ferramentas que o ser humano dispõe, 

há vários séculos, para chegar às respostas para os problemas que lhes são 

impostos e elaborar um conhecimento sistematizado do mundo que possibilita 

compreender a sua própria existência. A educação proporciona ao indivíduo a 

compreensão do mundo que o cerca favorecendo ações conscientes de valorização 

das dimensões humanas colocando-o como ator de sua história em cenários bem 

delimitados. Daí a necessidade de uma educação de qualidade que possibilite ao 

ser humano desenvolver plenamente seus conhecimentos posicionando-o frente às 

múltiplas complexidades que enfrenta ao longo de sua vida. (HENGEMÜHLE, 2010) 

Os aspectos que delimitam a vida e as ações humanas são extremamente 

dinâmicos alterando-se de forma rápida o que torna as verdades voláteis e os 

conhecimentos herdados devem ser reconstruídos com uma frequência cada vez 

mais rápida. Nesse sentido, os conhecimentos e ideias acabadas já não significam 

muita coisa, mas sim a capacidade dos alunos de sistematizarem e sintetizarem os 

acontecimentos e transformações que ocorrem a todo o momento, detectando 

problemas reais e gerando soluções originais e criativas. (BORDENAVE; PEREIRA, 

2001) 

Na perspectiva de Hengemühle (2010), a realidade atual é constituída por 

cenários que se transformam constantemente e o grande desafio da educação atual 

é conceber práticas pedagógicas capazes de capacitar os alunos a viverem num 

contexto volátil em que os referenciais mudam a todo instante exigindo das pessoas 

capacidade de sistematização da realidade a partir dos seus conhecimentos prévios, 

reconstruídos ou readaptados para a resolução das questões cotidianas e os 

desafios que se apresentam dia após dia. 

Considerando as características sociais, econômicas e mercadológicas da 

atualidade, os profissionais exigidos devem apresentar um nível de formação 

adequado à nova realidade. A construção desse perfil de profissional inicia-se com 

uma educação diferenciada disponibilizada por instituições de ensino que estejam 

comprometidas com a qualidade do processo ensino-aprendizagem. A realidade 

mostra que o ensino praticado pela rede pública não tem apresentado a qualidade 
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que deveria, com uma diversidade de dificuldades desde a falta de investimentos até 

as questões mais básicas de falta de infraestrutura, abrindo espaço para as 

instituições privadas de ensino. Assim, aqueles que apresentam melhores condições 

financeiras passam a buscar na educação privada um ensino de melhor qualidade 

que esteja em sintonia com os novos paradigmas educacionais. 

A decisão em contratar serviços educacionais privados segue basicamente 

uma sequência pré-determinada que tem início com o levantamento das várias 

possibilidades e ofertas existentes no mercado escolar, em seguida é feita uma 

seleção de alguns estabelecimentos capazes de satisfazer suas necessidades e 

finalmente analisa a relação custo/benefício que de tempos em tempos é 

recalculada, pois pode se alterar com a idade dos filhos e com o nível educacional 

que ele vai cursar.  

A definição pela escola do filho envolve fatores como o grau de tradição da 

escola, os resultados que são divulgados pelos meios de comunicação, a influência 

dos filhos, percepção do tipo de clientela, disciplina, comportamento dos alunos, a 

localização da escola, infraestrutura de funcionamento, percepção e comentários do 

mercado sobre a escola os quais são fundamentais para a formação de uma 

imagem responsável pelo julgamento subjetivo da instituição (NOGUEIRA, 2007). 

Deve-se considerar, ainda, que as características do jovem é um elemento 

condicionante no processo de escolha, pois se trata da motivação e das 

probabilidades de êxito do aluno na instituição, uma vez que o seu sucesso 

dependerá de sua capacidade e de sua dedicação aos estudos e do nível de 

exigências da instituição (NOGUEIRA, 2007). 

A educação particular no Brasil, seja ela de ensino básico ou superior, é uma 

atividade econômica que mobiliza uma quantidade considerável de recursos 

produtivos. Sua importância econômica e social pode ser medida não apenas pela 

quantificação desses recursos, mas também pela crescente oferta de serviços 

educacionais e pela sua contribuição para a economia nacional (NOGUEIRA, 2007). 

A presente dissertação busca analisar os fatores que influenciam o processo 

decisório na escolha da escola dos filhos pelos pais, através de pesquisa descritiva 

realizada numa escola particular de educação básica do município de Unai/MG.  
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Foi considerado o papel dos pais e responsáveis no processo decisório de 

escolha da escola uma vez que, por mais que os filhos exerçam algum tipo de 

influência, são os pais que têm poder de escolha ficando com a decisão final. Nesse 

sentido os pais são considerados os principais clientes dos serviços educacionais, 

pois, segundo Kotler (1996) cliente é o alvo do esforço de marketing, ou seja, os pais 

dos alunos.  

O tema definido para a presente pesquisa está relacionado com os fatores 

que influenciam a decisão na escolha da escola particular dos filhos no município de 

Unaí/MG. A linha de investigação buscou saber se fatores como localização, 

infraestrutura, filosofia educacional, preço das mensalidades, segurança e, 

principalmente qualidade do ensino ofertado, possuem algum nível de influência 

sobre a decisão de contratação dos serviços educacionais privados. 

Portanto essa pesquisa objetiva contribuir para a procura de resposta a 

seguinte questão norteadora:  

Que fatores são determinantes para as famílias na escolha da instituição de 

ensino médio particular no município de Unaí/MG?  

O objetivo geral buscou analisar que fatores são determinantes para as 

famílias, na escolha da instituição de ensino médio particular no município de 

Unaí/MG. Para sua operacionalização foram traçados os seguintes objetivos 

específicos: 

 Analisar os aspectos infraestruturais que são relevantes para as famílias na 

escolha da instituição de ensino médio no município de Unaí/MG. 

 Analisar se os aspectos didático-pedagógicos possuem influências sobre o 

processo de decisão de compra das famílias na escolha da instituição de 

ensino médio de seus filhos. 

 Identificar a influência de aspectos internos, econômicos (preço da 

mensalidade, de materiais etc.), segurança, resultados apresentados pelos 

alunos, sobre a decisão de compra de serviços educacionais. 

 Verificar a influência de fatores externos (independentes da instituição) que 

são relevantes no momento da escolha da escola. 
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O presente estudo possui relevância no que tange à compreensão do 

comportamento dos consumidores de serviços educacionais de ensino médio para 

os seus filhos, oferecidos pelo Colégio Nossa Senhora do Carmo, escola da rede 

cenecista (Campanha Nacional de Escolas da Comunidade1), instituição de 

princípios filantrópicos, mas com características comerciais sendo seus lucros 

reinvestidos em forma de bolsas de estudos, estrutura física, equipamentos e cursos 

de capacitação para seus funcionários. 

No âmbito social é importante que a instituição de ensino tenha plena 

consciência do comportamento do consumidor para que possa buscar formas de 

satisfazer as suas necessidades e também organizar estratégias capazes de 

atender plenamente os anseios desses consumidores por uma educação 

diferenciada, dinâmica e em consonância com a realidade atual. 

Do ponto de vista acadêmico, o tema justifica-se pela existência da 

necessidade de se contribuir com as pesquisas realizadas no Brasil, no que se 

refere ao processo decisório de compra das famílias, de serviços educacionais de 

ensino médio para seus filhos. 

Nos vários ramos de atividades existentes, dentre eles a prestação de 

serviços educacionais, o comportamento do consumidor influencia diretamente na 

decisão por uma ou outra organização.  

Aquelas organizações que detiverem informações relevantes sobre esse 

comportamento e conseguirem alinhar suas estratégias de forma a atenderem as 

expectativas desses clientes certamente irão conquistá-los, consolidando-se nesse 

mercado. 

Quanto à estrutura da dissertação em sua parte introdutória foram expostos  

tema, problema, objetivos e justificativa. No referencial teórico foram explorados  

conceitos relativos à educação, conceitos de consumidor (desejos, necessidades e 

satisfação), em seguida trabalhou-se o comportamento do consumidor 

(comportamento de compra e os fatores que influenciam seu comportamento de 

compra), o comportamento pós-compra (avaliação dos serviços) e os diversos 

                                            
1
 Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, rede brasileira de educação que atende desde a pré-

escolaridade até a pós-graduação, passando por cursos de graduação em Faculdades independentes. Foi 
fundada por Felipe Tiago Gomes e possui 236 unidades de ensino cenecista em todo o Brasil, atendendo 
109.861 alunos(as), 7.193 Professores(as), 4.007 Funcionários(as) e 23 Instituições Cenecistas de Ensino 
Superior. 
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estágios do processo decisório. Concluído o marco teórico da dissertação nas 

etapas seguintes foram detalhadas a metodologia utilizada para elaboração do 

trabalho, foi caracterizada a instituição objeto de estudo, analisados os resultados da 

pesquisa e elaboradas as considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Dimensões e conceitos sobre educação 

Conceituar a educação e a sua relevância para a sociedade é indispensável 

para que se chegue à compreensão de sua atuação como instrumento de 

transformação das relações sociais, econômicas, políticas, culturais, aspectos estes 

que determinam o nível de desenvolvimento de um povo. 

Segundo Aranha (1996), a educação não é a simples transmissão da herança 

dos antepassados, mas o processo pelo qual também se torna possível a gestação 

do novo e a ruptura com o velho. A educação não pode ser considerada apenas um 

veículo transmissor, mas também um instrumento de crítica dos valores herdados e 

dos novos valores que estão sendo propostos. A educação abre espaço para que 

seja possível a reflexão crítica da cultura. 

A educação pressupõe o processo de desenvolvimento integral do homem, 

sua capacidade física, intelectual e moral, visando não só a formação de 

habilidades, mas também do caráter e da personalidade social (ARANHA, 1996). 

Assim, a educação vai além de um simples meio de transmissão de valores mas 

uma atividade que visa desenvolver o homem na realização de suas 

potencialidades. 

Freire (1997) afirma que a educação é o processo pelo qual o indivíduo 

desenvolve a condição humana, com todas as suas funções funcionando completa e 

harmoniosamente, em relação à natureza e à sociedade. Além do mais, era o 

mesmo processo pelo qual a humanidade, como um todo, originalmente se elevara 

acima do plano animal e continuara a se desenvolver até sua condição atual.   

Outro conceito, elaborado por Piletti (1997) diz que a educação é a influência 

que as gerações consideradas adultas exercem sobre as gerações mais jovens, com 

o objetivo de levá-las a desenvolverem-se física, intelectual e moralmente de acordo 

com as expectativas da sociedade. 
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O processo de educação é dinâmico e que cabe a ele estimular as novas 

gerações a construir um futuro melhor com base no conhecimento crítico da história. 

E, nesta construção, quantidade e qualidade, conteúdo e forma, são processos 

interdependentes no sentido de se garantir o desenvolvimento global. (PILETTI, 

1997) 

Friedlaender (2004, p.67) considera que 

 

A educação é um dos pilares com o qual se constrói um país desenvolvido, 
possuindo um papel fundamental a cumprir na alteração do modelo social, 
uma vez que o paradigma produtivo requer boa educação, ou seja, educar 
para a cidadania, oferecendo uma boa formação, multidisciplinar e 
generalista. 

 

De forma mais crítica, conceitua Brandão (1981), quando diz que não há 

apenas idéias opostas ou idéias diferentes a respeito da educação, sua essência e 

seus fins. Há interesses econômicos, políticos que se projetam também sobre a 

educação. Definir a educação e legislar sobre ela implica ocultar a parcialidade de 

interesses, ou seja, a realidade de que eles servem a grupos, a classes sociais 

determinadas, não tanto “a todos”, “à nação” ou “aos brasileiros”.  

A educação atua sobre a vida e o crescimento da sociedade em dois 

sentidos: 1) no desenvolvimento de suas forças produtivas; 2) no desenvolvimento 

de seus valores culturais. (BRANDÃO, 1981) 

A educação por ser um mecanismo de dissimilação de cultura e valores deve 

estar atenta para que os diversos níveis de “interesses” possam ser trabalhados de 

forma a não influenciar negativamente na formação da personalidade do indivíduo.  

Na visão de Carnoy (1984), os pontos de vista tradicionais sobre educação e 

sociedade enfatizam o papel que a educação desempenha na alteração das 

características individuais e na posição do indivíduo na estrutura econômica, social e 

política. O foco de tais perspectivas encontra-se fixado na instituição (escola) e em 

suas relações com o indivíduo. 

Para Delors (2001), educar sempre foi e continua a ser hoje uma tarefa 

eminentemente social. A formação da personalidade madura resulta tanto do 

fortalecimento da autonomia pessoal como da construção de uma alteridade 

solidária, ou seja, do processo de descoberta do outro como atitude moral. A 
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humanização concebida como crescimento interior do indivíduo encontra seu pleno 

desenvolvimento no ponto onde se encontram de modo permanente os caminhos da 

liberdade e da responsabilidade. 

A educação é hoje considerada como um fator de mudanças, um dos 

principais instrumentos de interação na realidade social com vista a garantir a 

evolução econômica e social promovendo a continuidade das mudanças 

necessárias ao estabelecimento da justiça social (DELORS, 2001). 

Ainda na visão de Delors (2001), a educação é um indispensável passaporte 

para a vida que faz com que os que dela se beneficiam possam escolher o que 

pretendem fazer, possam participar na construção do futuro coletivo e continuar a 

apreender. A educação é essencial para se lutar com êxito contra as desigualdades 

que oprimem os indivíduos. 

Entretanto, Carnoy (1984) possui uma visão crítica acerca da educação pois 

enfatiza que, além de contribuir para a reprodução da estrutura de classe (através 

da distribuição da juventude entre as várias funções da força de trabalho, com base 

em suas qualificações educacionais) e para a reprodução das relações, o aparelho 

educacional fornece as habilidades técnicas e o know-how necessários à 

acumulação contínua de capital. Em outras palavras, os trabalhadores pagam pela 

educação de suas crianças e parte do retorno desses gastos serve para manter o 

nível da mais-valia, para subsidiar a taxa de lucro dos capitalistas. 

Acreditando que a educação é um dos mais importantes suportes do 

desenvolvimento, Delors (2001) diz que ela não é apenas uma despesa social mas 

também um investimento econômico e político, gerador de benefícios a longo prazo. 

Os sistemas educativos têm por missão formar os indivíduos para a cidadania, 

assegurar a transmissão de conhecimentos e de cultura entre gerações, desenvolver 

as aptidões pessoais. Têm ainda por missão formar as pessoas qualificadas de que 

as economias virão a ter necessidade no futuro. O desenvolvimento de um país 

supõe, em particular, que a sua população ativa saiba utilizar as tecnologias 

complexas e dê prova de criatividade e de espírito de adaptação, atitudes que 

dependem em grande parte do nível de formação inicial das pessoas. O 

investimento educativo é, assim, uma condição essencial do desenvolvimento 

econômico e social a longo prazo e deve ser protegido em períodos de crise. 
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Existe uma ligação direta entre a educação e o desenvolvimento da 

sociedade, considerando que investir na educação é algo positivo e que proporciona 

resultados futuros. Educar é uma tarefa eminentemente social, que deve alterar as 

características individuais, estimulando o indivíduo a interagir mais com os valores 

da sociedade, com a economia e com a política. 

Entretanto, à medida que o Estado brasileiro não assume suas obrigações de 

disponibilizar uma educação de qualidade para a sua população, relegando-a à 

segundo e terceiro planos, resta à iniciativa privada suprir essas deficiências e 

buscar oferecer um ensino de qualidade tanto nos aspectos infraestruturais quanto 

nos aspectos didático-pedagógicos, formando cidadãos mais conscientes, 

politizados e menos vulneráveis. 

Dessa forma, a educação consiste num dos instrumentos mais importantes 

para a sociedade atual, onde além de preparar a força de trabalho especializada que 

tanto o mercado necessita, também atua como elemento de conscientização quanto 

às formas de exploração do ser humano, pelo menos esta seria sua função. Numa 

sociedade onde o consumo possui nuances variadas como as estratégias de 

marketing dos produtos, é necessário que o consumidor esteja consciente e saiba 

avaliar as suas necessidades reais adequando-as à sua disponibilidade de capital. 

A escola não é transmissora de um saber acabado e definido, mas uma 

instituição que busca incentivar o indivíduo a buscar novos conhecimentos e novas 

experiências, instrumentalizando-o e fazendo dele um ser capaz de agir sobre o 

mundo e ao mesmo tempo ter plena consciência de suas ações. (DELORS, 2001) 

Segundo Carnoy (1984), para instaurar uma sociedade em que cada um 

possa aprender e continue a aprender ao longo de toda a sua vida é preciso 

repensar as relações entre as instituições de ensino e a sociedade. Deve-se 

considerar que quanto mais os indivíduos avançarem na busca de novos 

conhecimentos, mais sucesso alcançarão, ficando os mesmos mais exigentes 

quanto aos sistemas de aprendizado disponíveis para as futuras gerações. 

A partir dessa breve conceituação, percebe-se a importância da formação do 

indivíduo para a edificação da sociedade como um todo, em que a qualidade e os 

recursos tecnológicos devem necessariamente fazer parte desse processo. Dessa 

forma, a escolha da instituição é um significativo passo. 
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2.2 Comportamento do consumidor 

No presente tópico serão tratados os conceitos de consumidor, valor para o 

consumidor e os aspectos relacionados ao comportamento de compra dos 

consumidores de produtos e serviços. 

2.2.1 O consumidor e suas características 

De acordo com Blackewell, Miniard e Engel (2009) atualmente o consumidor 

adquiriu características peculiares diante da dinamização e da globalização do 

mercado, tornando-se cada vez mais seletivo e cuidadoso no momento de consumir. 

Esses consumidores estão mais informados e exigentes com relação àqueles 

de algumas décadas atrás. Tomam decisões mais conscientes e gastam seu 

dinheiro com maior sabedoria, mas também podem ser afetados pelo 

comportamento de compra de outros consumidores, ao julgarem a qualidade de um 

produto ou serviço, reforçando com isso a necessidade de conhecê-los. 

Para Marques (1997), consumidor é o que compra os produtos da empresa 

para consumo próprio, sendo a pessoa mais importante para qualquer segmento 

seja ele produtivo ou de prestação de serviços. Ele não depende da empresa, mas a 

empresa deve sua existência a ele. A empresa deve conscientizar-se que o 

consumidor não significa apenas ganhos monetários. Os consumidores são seres 

humanos e necessitam de atenção, respeito e consideração. 

O consumidor é o alvo principal dos produtos e/ou serviços que as empresas 

oferecem, apesar de não fazer parte do processo de produção ou concepção de 

produtos e serviços, simplesmente adquirindo ou contratando o que lhe é oferecido. 

Apesar de não fazer parte, efetivamente, do processo de produção, o 

consumidor é parte fundamental, sendo a razão da existência da empresa, portanto 

torna-se parte essencial no momento das decisões empresariais. O gestor para 

decidir precisa conhecer o que é valor para o consumidor, para que possa 

desenvolver o produto e/ou serviço que mais lhe proporcionará satisfação. 
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Considerando o conceito jurídico de consumidor, no Código de Defesa do 

Consumidor temos que “Art. 2º - É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou 

utiliza produto ou serviço como destinatário final.” (BRASIL, 1990). Entretanto, tal 

conceito inova com relação à legislação mundial no que se refere à pessoa jurídica 

sendo classificada como consumidora, uma vez que em nenhum país esta é 

considerada consumidora. A partir dessa perspectiva, passa a ser necessária a 

análise do termo destinatário final para definir se a pessoa jurídica pode ser 

considerada consumidora ou não. 

A partir da entrada em vigor do CDC, há mais de duas décadas o consumidor 

brasileiro passou a ser mais resguardado nas relações de consumo o que lhe foi 

proporcionando mais consciência e deixando-o mais exigente quanto à qualidade de 

produtos e serviços. Assim, pode-se considerar que o consumidor brasileiro 

amadureceu nessas duas décadas de legislação consumerista, aspecto que em 

última análise leva ao aperfeiçoamento de produtos e serviços. 

2.2.2 Valor para o consumidor 

Segundo Kotler (1998, p. 29), “o valor é a estimativa de cada produto 

satisfazer a seu conjunto de necessidades”. Para o autor a provável recompensa 

acontece quando as expectativas de valor são superadas e com isso os 

consumidores compram da empresa que lhe entregar o maior valor. 

O valor pode ser provocado no inconsciente do consumidor, criando valor no 

mesmo de forma sutil. Mas para isso é necessário que toda a organização esteja 

voltada para este fim, sendo um trabalho em equipe e não solitário. 

Para uma instituição de ensino é importante que todos os seus colaboradores 

estejam engajados no processo de geração de valor para os clientes buscando a 

sua sedução e depois a sua fidelização, oferecendo-lhes serviços educacionais de 

alta qualidade e de credibilidade. Após gerar maior valor a instituição de ensino 

deverá manter e/ou buscar elevar a entrega de valor para que os seus clientes 

fiquem ainda mais satisfeitos. 

Uma das ferramentas mais eficientes de criação de valor para os 
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consumidores é o marketing que na visão de Churchill e Peter (2000), concentra-se 

na forma de como criar valor para o consumidor, reconhecendo que as estratégias 

competitivas os influenciam. Os profissionais reagem às mudanças de mercado e 

ambiente sendo pró-ativos, melhorando a posição competitiva. O marketing de valor 

reconhece a necessidade das organizações em trabalharem constantemente 

visando melhores resultados em suas operações, processos e estratégias para os 

produtos e/ou serviços oferecidos para o consumidor. 

O que importa não é o que a empresa considera como valor para si e sim o 

que é considerado como valor para o consumidor. Aquilo que as organizações 

acreditam que produzem não tem muita importância, o relevante é aquilo que o 

cliente avalia comparando ao que deve ser considerado de valor (DRUKER, 1975). 

Observa-se que ao ser conhecido, o consumidor e o que é valor para ele, faz-

se necessário investigar como se dá a entrega deste valor, buscando entender os 

fatores ou agentes que influenciam sua postura no contexto em que se encontra.  

De acordo com Kotler e Armstrong (1999), os consumidores compram de uma 

determinada organização com a perspectiva de que ela irá lhe oferecer o mais alto 

valor de consumo, representado pela diferença entre o valor total para o consumidor 

e o custo total para o mesmo. 

Assim, oferecer aos consumidores um valor superior permite às organizações 

manterem-se por mais tempo no mercado, agregando parcela cada vez maior de 

consumidores e uma maior competitividade frente aos seus concorrentes. 

Segundo Kotler (2000, p. 56) 

 

O valor entregue ao cliente é a diferença entre o valor total para o cliente e 
o custo total para o cliente. O valor total para o cliente é o conjunto de 
benefícios que os clientes esperam de um determinado produto ou serviço.  
O custo total para o cliente é o conjunto de custos em que os consumidores 
esperam incorrer para avaliar, obter, utilizar e descartar um produto ou 
serviço. 

 

Para Blackwell; Miniard e Engel (2009), o valor pode ser focado de duas 

formas: valores individuais ou de grupo. Os valores sociais definem o 

comportamento normal para uma sociedade ou grupo; os valores pessoais definem 

o comportamento normal para o indivíduo. 
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Assim, a forma como se dá a entrega de valor para o consumidor irá variar de 

acordo com aquilo que o mesmo considera relevante dentro do contexto em que 

está inserido, podendo ser influenciado por todos os segmentos que estão a sua 

volta como: cultura, etnia, classe social, família, grupo de trabalho, seus parceiros e 

sua própria personalidade.  

Segundo Kotler (2000, p. 82), a entrega de valor para o consumidor se divide 

nas seguintes etapas:  

 

• Selecionar valor antes da existência do produto: o resultado da aceitação 
ou não do valor será obtido por meio da segmentação do mercado (público-
alvo); 
• Uma vez aceito o valor do produto e/ou serviço pelo público-alvo, este 
vai para ser fabricado e/ou executado e distribuído conforme as exigências 
do mercado; 
• Em seguida, a comunicação do valor do produto e/ou serviço ao 
consumidor é apoiada por estratégias de marketing responsáveis pela 
promoção do produto/serviço. 

 

Os consumidores definem uma hierarquia de valores, desejos e necessidades 

com base em dados empíricos, opiniões, referências obtidas através de propaganda 

de boca e experiências anteriores com produtos e/ou serviços. (MINIARD; ENGEL, 

2009) 

Aplicando o conceito de valor à uma instituição de ensino, supõe-se que a 

preferência do consumidor poderá ser trabalhada a partir da qualidade dos serviços 

educacionais, agregação de valor ao processo educativo, disponibilização de 

professores conceituados, infraestrutura adequada e recursos didático-pedagógicos 

de vanguarda que priorizam a construção de um saber que transforma o aluno e o 

mundo ao seu redor. Dessa forma, o consumidor apresentará uma forte tendência a 

adquirir um produto/serviço que represente a melhor relação custo/benefício. 

Deve-se observar, ainda, que os filhos possuem grande nível de influência 

sobre os pais, uma vez que eles serão os beneficiários diretos da escolha dos 

serviços. Se a instituição de ensino trabalhar a questão dos valores direcionados aos 

filhos, conseguirá atingir melhores resultados na captação de novos clientes e 

manutenção dos já existentes. 

Segundo Porter (1996), a cadeia de valores consiste em uma ferramenta que 

identifica as diversas maneiras que se pode atribuir valor para o consumidor. O autor 
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ainda diz que todas as empresas contêm um conjunto de equipes preparadas para 

projetar, produzir, comercializar, distribuir e sustentar o produto e/ou serviço. 

2.2.3 Desejos e necessidades: conhecendo o consumidor 

Consumidor é cada um dos indivíduos sócio-economicamente dependentes 

que fazem parte de uma clientela atendida por uma organização, com desejos e 

necessidades particulares. Segundo Shiozawa (1993), é o permanente foco no 

consumidor que pode calibrar as grandes estratégias que são traçadas para 

readequar as organizações às novas exigências da economia global, em que tais 

consumidores estão cada vez mais exigentes e bem informados. 

Para estabelecer um relacionamento duradouro com os consumidores, 

oferecendo-lhes produtos e serviços com valor superior, é necessário identificar 

quais são os seus desejos e suas necessidades. Essa identificação é feita por meio 

do estudo do comportamento de cada consumidor, através de pesquisas diretas, 

sugestões e outras ferramentas que a organização pode utilizar para estabelecer 

com os consumidores uma relação mais sólida. 

Segundo Kotler (2000), são as necessidades que estimulam as exigências 

humanas básicas. Em conformidade com o supracitado autor, Guimarães (2001, p. 

01) ressalta que: 

 

“Os profissionais de marketing devem, não só conhecer a teoria de Maslow, 
mas compreendê-la mais profundamente de forma a considerar o 
consumidor como um ser humano, respeitando-o no momento da 
elaboração e consecução das estratégias de marketing”. 

 

Já os desejos, são as necessidades dirigidas aos objetos específicos que 

possam satisfazê-los, e quando esses desejos podem ser comprados eles passam a 

ser demandas. As empresas buscam estabelecer quais são as necessidades, 

desejos e demandas do mercado consumidor através de pesquisas, testes e 

estudos detalhados do perfil do consumidor de cada setor de mercado.  

Quando um consumidor tem suas necessidades e desejos supridos, seja por 
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um serviço ou por um produto oferecido por uma determinada organização, ele se 

torna um cliente satisfeito. Segundo Kotler (1998), 95% dos clientes que são 

insatisfeitos não reclamam, apenas deixam de comprar, sendo assim satisfazer as 

necessidades dos clientes, entregando-lhes valor superior é um desafio constante 

para as organizações. 

De acordo com Müller (2006), a prestação de serviços educacionais pode ser 

considerada como uma típica relação de consumo, onde os contratantes encontram-

se sob as disposições das diversas legislações relativas ao estabelecimento de uma 

relação de consumo. Existem peculiaridades na prestação de serviços educacionais 

que exigem a manutenção de um cuidado maior especialmente com as questões 

contratuais e financeiras. Além do caráter social e da relevância no processo de 

formação dos cidadãos, a instituição presta tais serviços com o objetivo de aferir 

lucros. 

A prestação de serviços educacionais privados exige uma maior 

transparência por parte das instituições. Esse aspecto se deve aos inúmeros 

detalhes como propostas pedagógicas, carga horária, critérios de aprovação, 

disciplinas, entre outros. Assim, no ato da contratação do serviço devem ficar claras 

as obrigações e direitos de ambas as partes (contratante e contratada), onde o 

instrumento do contrato deve ser claro, objetivo e não conter cláusulas abusivas. 

(MÜLLER, 2006) 

Pode-se considerar, ainda, que a qualidade de ensino não se refere apenas 

ao desempenho do aluno e da capacidade dos professores em sala de aula. 

Compreendendo também uma infraestrutura predial adequada, limpeza nas 

instalações, organização, profissionalismo dos colaboradores de todos os setores. 

Deve, ainda, oferecer uma biblioteca com grande variedade de títulos para pesquisa, 

laboratórios bem equipados e salas de informática com bons equipamentos com 

acesso à internet. (MÜLLER, 2006) 

Analogamente, a educação privada também pode ser comparada a uma 

organização que presta serviços diferenciados para uma classe de consumidores 

que desejam um serviço educacional de qualidade e que atendam às suas 

expectativas. 
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2.2.4 Satisfação do consumidor 

A empresa que tem uma orientação para o consumidor não se preocupa 

apenas em produzir bens ou prestar serviços, mas sim em consultar os 

consumidores antes de lançar qualquer produto ou serviço no mercado com a 

finalidade de satisfazê-lo. Essa importância dada ao consumidor pela organização 

faz com que ele propague sobre sua experiência a outros consumidores, além de 

voltar mais vezes para comprar e demonstrar alto nível de satisfação. (CHURCHILL; 

PETER, 2000) 

Na perspectiva de Bretzke (2000), a empresa com essa orientação concentra-

se em estabelecer um relacionamento com o consumidor ao desenvolver suas 

estratégias mercadológicas. Ao identificar as necessidades dos consumidores 

quanto ao atendimento, ela usa esta informação como forma de agregar valor ao 

serviço oferecido. A concepção de um produto/serviço ideal para o consumidor 

contribuirá para o sucesso da organização que se importa realmente em oferecer o 

que o consumidor deseja e merece. 

Para proporcionar maior nível de satisfação ao consumidor, a organização 

busca trabalhar de forma sistêmica em todos os departamentos 

interdependentemente. Como destaca Bretzke (2000, p. 20), “vários departamentos 

devem estar engajados nas atividades desenvolvidas pela organização para 

conhecer as necessidades atuais e futuras dos consumidores e os fatores que as 

afetam”. 

Dessa forma, o valor total para o consumidor envolve todos os benefícios que 

o mesmo espera receber do produto, enquanto que o custo total envolve todos os 

custos inerentes para a obtenção de um produto. Quanto maior o valor entregue ao 

consumidor maior será sua satisfação com a organização. (McCARTHY, 1997) 

Um dos grandes desafios das organizações atualmente é fazer com que o 

consumidor esteja sempre satisfeito. Como ressalta McCarthy (1997, p. 315) “a 

satisfação do consumidor é difícil de ser definida – e ainda mais difícil de ser 

mensurada”. Complementando essa definição, Kotler (1998, p. 53) destaca que 

“satisfação é o sentimento de prazer resultante da comparação do desempenho 

esperado do produto/serviço (ou resultado) em relação às expectativas”.  
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O autor ressalta ainda que se o oferecido for inferior ao esperado, o cliente 

ficará insatisfeito; se o oferecido for o que o cliente esperava, este ficará satisfeito; 

entretanto, se o desempenho superar as expectativas, a organização terá um cliente 

altamente satisfeito ou encantado. (KOTLER, 1998) 

Como salientam Azevedo e Pomeranz (2004, p.31), “o consumidor satisfeito, 

além de adquirir mais, pode indicar outros potenciais compradores. É o chamado 

boca-a-boca, que, dentro do marketing de relacionamento, é conhecido como 

programa consumidor-indica-consumidor”.  Ao buscar uma empresa para realizar 

uma compra, e além de ter seus desejos e necessidades supridas, for dispensado 

ao consumidor um atendimento personalizado, o mesmo passará a sentir-se 

responsável pelo sucesso da empresa e comunicará a todos os que o rodeia a 

satisfação em ser cliente de tal empresa. 

Segundo Churchill (2000, p.554): 

 
Embora a satisfação do cliente não seja o resultado mais fácil de ser 
avaliado, os gerentes devem constantemente melhorar os métodos para 
receber feedbacks dos clientes. Todos os funcionários, por exemplo, podem 
ser treinados para encorajar, observar e informar sobre comentários, críticas 
e sugestões dos clientes. 

 

No mercado altamente competitivo, percebe-se que reter os clientes já leais é 

bem mais satisfatório do que buscar novos consumidores no mercado, pois os 

primeiros já possuem um relacionamento estabelecido com a empresa. Ela dispõe 

de várias ferramentas para mensurar a satisfação dos consumidores, podendo 

utilizar-se de programas de sugestões e reclamações ou realizar pesquisas 

constantes com os mesmos (VAVRA, 1993). 

Nesse sentido, Vavra (1993, p. 17) observa que “dados os custos recorrentes 

de conquistar novos clientes, a única maneira de lucrar em tal situação é aumentar o 

tempo de vida de compra dos clientes atuais. Portanto, a retenção é de longe mais 

importante do que a atração de clientes”.  

Cabe à organização identificar a estratégia que melhor se adapta ao seu tipo 

de negócio para utilizá-la de forma efetiva e eficiente, para identificar se seus 

clientes estão satisfeitos ou não. Se não estiverem satisfeitos a empresa pode fazer 

novas pesquisas para identificar o que será necessário modificar nos seus produtos 

e/ou serviços. 
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2.3 Comportamento de compra do consumidor 

Para que as empresas consigam desenvolver relacionamentos com os 

consumidores, em que os objetivos das partes envolvidas se respaldem numa 

relação em que todos ganham, é fundamental analisar a maneira como os 

consumidores fazem suas escolhas de compra e identificar que elementos afetam o 

comportamento dos mesmos.  

As pesquisas de mercado são essenciais para descobrir como os 

consumidores de serviços agem diante de um estímulo de marketing. Produto, 

preço, promoção e distribuição, que são elementos do marketing, além de fatores 

econômicos, tecnológicos, políticos e culturais desencadeiam reações no 

comportamento do público consumidor que o levam a comprar um determinado 

produto ou serviço. Portanto, é importante identificar o que influencia o 

comportamento dos consumidores, determinando como eles reagem aos estímulos 

e também verificar como ocorre o processo de decisão de compra. 

Segundo Gianesi e Corrêa (1996, p. 67), “existem quatro fatores que 

influenciam o processo de compra, quais sejam, culturais, sociais, pessoais e 

psicológicos.” 

 

 Os fatores culturais são aqueles relacionados à cultura nacional, 
religião, cultura regional e comportamentos étnicos. Enfim, são fatores 
comportamentais de apoio e rejeição, com base em algumas características 
internalizadas pelos indivíduos desde a infância, por meio da convivência 
em determinado grupo social.  

 Os fatores sociais são aqueles relacionados aos grupos nos quais está 
inserido o consumidor, principalmente família e amigos. Os grupos sociais 
em que o consumidor se insere costumam ser importantes fontes de 
influência no processo de compra. 

 Os fatores pessoais dizem respeito às características pessoais do 
indivíduo consumidor. Essas características podem ser de natureza 
demográfica ou de natureza psicográfica, que se refere à personalidade e 
ao estilo de vida. Sua importância está no fato de que, conhecendo tais 
características, o fornecedor pode conhecer melhor as necessidades que os 
clientes almejam satisfazer. 

 Os fatores psicológicos, por fim, são um conjunto de quatro sub-fatores 
que, relacionados, interferem na decisão do consumidor por uma compra. 
Os sub-fatores são: motivação, que induz o consumidor a almejar 
determinado produto ou serviço; percepção – o consumidor percebe e vê o 
serviço prestado; aprendizado, que se refere às experiências anteriores e 
convicções e atitudes, as “noções preconcebidas que os consumidores têm 
sobre certas coisas” (GIANESI; CORRÊA, 1996, p. 69).  
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A decisão de consumir, portanto, é influenciada por fatores e características 

tanto intrínsecas quanto extrínsecas ao consumidor que sempre busca a satisfação 

de suas necessidades e desejos a partir da melhor relação custo benefício. 

Satisfeitas suas necessidades e expectativas, o consumidor passa a ser um 

forte aliado da organização passando a promover o seu nome, suas qualidades e 

transparecendo a sua satisfação de ser cliente. 

2.3.1 Fatores que influenciam o comportamento de compra do consumidor 

Os consumidores no seu processo de compra são influenciados por diversos 

fatores, os quais têm papéis importantes no seu comportamento de compra de 

algum produto ou serviço.  

Assim como Gianesi e Corrêa (1996), Kotler (2000) descreve quatro fatores 

que influenciam no comportamento do consumidor: fatores culturais, sociais, 

pessoais e psicológicos; e é baseado nesses fatores que as empresas têm 

condições de entender as atitudes dos seus consumidores durante a compra. 

2.3.1.1 Fatores culturais 

Os fatores culturais relacionam-se à cultura, à subcultura e à classe social 

que pertence o consumidor. A cultura é o fator que mais influência o comportamento 

dos consumidores que possuem origem nas gerações passadas, por meio de 

comportamentos, valores, símbolos, etc. Com o passar do tempo as pessoas 

adquirirem novos comportamentos, valores, percepções e preferências, ou seja, sua 

cultura muda de acordo com as mudanças que ocorrem no meio em que vive. A 

subcultura é uma subdivisão da cultura e representa característica mais específica 

dos membros, como por exemplo, a nacionalidade, religião, regiões geográficas e 

grupos raciais. (KOTLER, 2000) 

A classe social não está relacionada somente com a renda, mas também com 

a localização, escolaridade e ocupação. Para Kotler (2000, p. 183), as classes 
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sociais “são divisões relativamente homogêneas e duradouras de uma sociedade. 

Elas são hierarquicamente ordenadas e seus integrantes possuem valores, 

interesses e comportamentos similares”.  

Um aspecto importante a ser considerado com relação à classe social é que, 

ela irá influenciar consideravelmente na escolha por produtos e/ou serviços, pois são 

formadores de opinião, definindo hábitos de consumo e tendências. 

2.3.1.2 Fatores sociais 

Os principais fatores sociais que interferem no comportamento de compra são 

os grupos de referência que exercem influência direta ou indiretamente sobre o 

comportamento do consumidor. As pessoas tendem a adotar comportamentos 

considerados adequados pelos grupos de referência, isso é devido ao valor que o 

indivíduo tem de pertencer a um determinado grupo, tendo assim atitudes e 

interesses semelhantes. Os grupos de influência direta são conhecidos como grupos 

de afinidade primários, compostos por famílias, amigos, vizinhos e colegas de 

trabalho, e grupos de afinidade secundários, pertencendo a este, grupos religiosos, 

universitários, profissionais de classe, dentre outros. (SEMENIK; BAMOSSY, 1995) 

A família é o principal fator de influência no comportamento do consumidor de 

produtos e serviços. Dentro de um contexto familiar, as decisões sobre o que e 

como comprar podem ser tomadas por uma única pessoa ou por várias. No 

processo de compra as pessoas tendem a escolher produtos e/ou serviços que são 

de interesse e concordância do grupo familiar. (SEMENIK; BAMOSSY, 1995)  

Segundo Cobra (1992) a posição de uma pessoa dentro de diversos grupos 

sociais como a família, clubes sociais e organizações, pode ser definida, em termos 

de papel e status social. Um papel é a atividade que a pessoa desempenha dentro 

desses grupos sociais e o status é o que esse papel representa na sociedade e a 

escolha por certos produtos e/ou serviços possui representatividade e importância 

dentro dos grupos sociais ao qual se pertence. 

Considerando tais fatores, as organizações devem identificar e buscar 

influenciar os líderes de opiniões de cada grupo, pois são eles os modelos a serem 
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seguidos. 

2.3.1.3 Fatores pessoais 

Os aspectos pessoais relacionam-se à idade e ao estágio no ciclo de vida, 

onde as pessoas com o passar do tempo adquirem novos padrões de consumo, o 

que proporciona uma mudança no seu comportamento, percepções e necessidades. 

(COBRA, 1992)  

A ocupação e as circunstâncias econômicas também influenciam no seu 

comportamento de compra, uma vez que os hábitos de consumo variam de acordo 

com o tipo de ocupação e da disponibilidade econômica, observando-se que as 

circunstâncias econômicas mantém uma relação direta entre preços e utilidade do 

produto/serviço adquirido, ou seja, para certos produtos os consumidores não são 

sensíveis ao preço, isso devido à utilidade que o mesmo tem para a pessoa que 

compra, tornando necessária a presença de qualidade mesmo que o preço seja 

maior. (COBRA, 1992) 

Outro aspecto determinante é o estilo de vida, pois cada pessoa possui um 

estilo de vida diferente, o que resulta em atividades, interesses, opiniões e tipos de 

consumo diferentes, mesmo que elas pertençam à mesma subcultura, classe social 

ou ocupação. (COBRA, 1992)  

Segundo Kotler (2000, p. 191), “um estilo de vida é o padrão de vida da 

pessoa expresso por atividades, interesses e opiniões. O estilo de vida representa „a 

pessoa por inteiro‟ interagindo com seu ambiente”.  

Nesse sentido, Cobra (1992) observa que é necessário para a organização, 

identificar consumidores com estilos de vida e comportamentos de consumo 

semelhantes, oferecendo-os produtos ou serviços que atendam as necessidades e 

desejos semelhantes desses consumidores.  

As organizações devem estar atentas às alterações que ocorrem com as 

pessoas no seu ciclo de vida, bem como as influências dessas mudanças sobre o 

comportamento de compra, nos estilos de vida e nos aspectos econômicos dos 

consumidores, para que possam posicionar adequadamente seus produtos e/ou 



32 

 

 

serviços. 

Aspecto igualmente importante relacionado aos fatores pessoais de influência 

é a personalidade e autoimagem, uma vez que cada pessoa tem uma personalidade 

distinta de outra, portanto, existem diferentes tipos de personalidade que influenciam 

na escolha de produtos e serviços.  

Kotler (2000, p. 193) conceitua personalidade como sendo “características 

psicológicas distintas, que levam a reações relativamente coerentes e contínuas no 

ambiente”.  Pode-se descrever a personalidade em termos de características, como 

autoconfiança, dominação, autonomia, adaptabilidade, resistência, submissão e 

sociabilidade.  

Na perspectiva de Cobra (1992), personalidade e autoimagem são 

características indissociáveis, relacionadas à expectativa de como a pessoa se vê, 

como ela gostaria de se ver e como ela pensa que os outros a vêem.  

Os consumidores tendem a adquirir produtos com características 

semelhantes a sua autoimagem, por isso, as organizações procuram desenvolver 

imagens para produtos e serviços que vão ao encontro à autoimagem do mercado-

alvo. 

2.3.1.4 Fatores psicológicos 

A motivação é uma característica dos fatores psicológicos que atua no nível 

emocional dos consumidores criando-lhes necessidades de satisfação de seus 

desejos e expectativas.  

O desenvolvimento de teorias psicológicas foi fundamental para explicar a 

motivação humana, onde as de Freud, Maslow e Herzberg são de suma importância 

para compreender o comportamento do consumidor.  

Segundo Gianesi e Corrêa (1996), a teoria de Freud estabelece que uma 

pessoa não pode compreender completamente suas motivações, devido a existência 

de forças psicológicas basicamente inconscientes. Já Herzberg desenvolveu sua 

teoria baseada em dos dois fatores, os „insatisfatores‟ e os „satisfatores‟. 
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Percebendo que as pessoas são motivadas em determinados momentos, 

Maslow criou uma hierarquia das necessidades humanas, conforme a Figura 1, 

demonstrando que as pessoas tentam satisfazer primeiramente as necessidades 

mais básicas. Essa teoria possibilita às organizações compreenderem como seus 

produtos/serviços são valorizados pelos consumidores. 

 

 

 
 

 
Necessidades 

de auto-realização 
(desenvolvimento e  
realização pessoal) 

 
Necessidades de estima 

(auto-estima, reconhecimento, status) 
 

Necessidades sociais 
(sensação de pertencer, amor) 

 
 

Necessidades de segurança 
(segurança, proteção) 

 
 

Necessidades fisiológicas 

(comida, água, abrigo) 

 

Figura 1: Hierarquia das necessidades de Maslow 
Fonte: Adaptado de Kotler (2000) 

 

A percepção é uma característica das pessoas no processo de compra 

atentando para fatores que elas consideram importantes para sua decisão. Isto está 

bem definido por Kotler (2000, p. 195) quando descreve que, “percepção é o 

processo por meio do qual uma pessoa seleciona, organiza e interpreta as 

informações recebidas para criar uma imagem significativa do mundo”.  

As pessoas têm diferentes percepções do mesmo produto ou serviço, criando 

uma realidade própria em sua mente, devido a três processos: a atenção seletiva –

as informações do meio ambiente são filtradas de forma coerente com aquilo que o 

consumidor necessita e acredita ser importante - a distorção seletiva – as 

informações são transformadas a partir dos seus julgamentos pessoais, distorcendo 

o significado real da mensagem – a retenção seletiva – as pessoas tendem a reter 

informações que estão de acordo com suas crenças e atitudes. (SEMENIK; 
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BAMOSSY, 1995) 

As crenças e atitudes, segundo Kotler (2000, p. 196), correspondem ao 

“pensamento descritivo que uma pessoa mantém a respeito de alguma coisa”. As 

crenças são adquiridas com base no conhecimento, aprendizado, ações, opinião ou 

fé. A crença exerce forte influência sobre o comportamento de compra dos 

consumidores, principalmente no que diz respeito à imagem do produto/serviço.  

Dessa forma, é necessário que as organizações conheçam as crenças 

existentes entre os consumidores bem como suas atitudes, com o objetivo de corrigir 

possíveis crenças erradas sobre produtos/serviços, as quais podem estar 

influenciando no processo de decisão de compra dos consumidores. 

2.3.2 Estágios do processo de compra 

O processo de decisão de compra do consumidor passa por vários estágios. 

O primeiro deles é o da identificação de suas necessidades: ele identifica uma 

dissonância entre seu estado atual e o estado desejado. O segundo estágio é a 

necessidade de buscar de informações: ele amplia sua atenção às informações 

referentes ao atendimento dessas necessidades. Essas informações são obtidas por 

meio de fontes pessoais, a família e os amigos; fontes comerciais, os vendedores e 

a propaganda; fontes públicas, meios de comunicação em massa, as organizações 

de consumidores, e também fontes experimentais, que tratam das experiências de 

uso, ou seja, das experiências anteriores do próprio consumidor. (GIANESI; 

CORRÊA, 1996)  

O terceiro estágio é a avaliação das alternativas, ou seja, a análise das 

diversas alternativas de fornecimento. É nessa análise que atua a concorrência, pois 

neste ponto o consumidor compara atendimento prestado, preços e outros fatores, 

para, em seguida, formar uma opção de compra que, embora difícil, ainda pode ser 

alterada por fatores tais como atitudes de outras pessoas importantes para o 

consumidor, em relação à decisão tomada, e fatores não previstos, como, por 

exemplo, as dificuldades de acesso ao fornecedor do produto ou serviço. (GIANESI; 

CORRÊA, 1996). 
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O modo como os consumidores decidem suas compras depende em grande 

parte da importância que as mesmas possuem. Um processo de decisão demorado 

só ocorre quando a compra é importante para o consumidor, o preço é alto, o 

produto tem características complexas ou novas e existe uma ampla variedade de 

marcas. (CHURCHILL; PETER, 2000) 

Conforme Kotler (2000), o comportamento de compra pode ser dividido em 

comportamento de compra complexo, com dissonância reduzida, habitual e 

comportamento de compra em busca de variedade. Já para Churchill e Peter (2000) 

o comportamento de compra é dividido em: tomada de decisão rotineira, limitada e 

extensiva. Os conceitos dos referidos autores sobre o comportamento de compra 

são descritos a seguir. 

O comportamento de compra complexo ou tomada de decisão 

extensiva: ocorre quando os consumidores estão muito envolvidos com a compra e 

conscientes das diferenças entre as marcas. Os produtos e/ou serviços envolvidos 

nessa compra são geralmente caros, comprados com pouca frequência e que 

envolve algum risco. Percebe-se que esse processo requer um maior tempo e 

esforço, portanto os varejistas em busca de proporcionar um maior valor para os 

consumidores detentores desse comportamento poderiam oferecer vendedores com 

um bom conhecimento das variadas marcas que a organização oferece. (KOTLER, 

2000; CHURCHILL; PETER, 2000) 

Comportamento de compra com dissonância reduzida ou tomada de 

decisão limitada: são aqueles consumidores que gastam tempo pesquisando, mas 

compram rapidamente por não haverem grandes diferenças entre as marcas. 

(KOTLER, 2000; CHURCHILL; PETER, 2000)  

Comportamento de compra habitual ou tomada de decisão rotineira: são 

as compras de baixo envolvimento e com poucas diferenças entre as marcas ou 

serviços. Os consumidores têm pouco envolvimento na compra de produtos e/ou 

serviços com preços baixos e adquiridos com frequência. Muitas vezes os 

consumidores com esse comportamento criam um hábito de comprar sempre uma 

determinada marca de um produto ou serviço, porém isso não significa que o 

mesmo é leal à marca, mas sim porque ele não vê um motivo significativo para 

mudar de marca. (KOTLER, 2000; CHURCHILL; PETER, 2000) 
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Comportamento de compra em busca de variedade: as compras são de 

baixo envolvimento, mas são evidentes as diferenças entre as marcas. Nessa 

categoria de compra os consumidores trocam muito de marca, isso devido à ampla 

variedade, preços baixos, ofertas, etc. que as marcas menores oferecem, sendo que 

a marca líder buscará incentivar o comportamento de compra habitual. (KOTLER, 

2000) 

Para Blackewell, Miniard e Engel (2009, p. 82)  

 

O ponto de partida de qualquer decisão de compra é uma necessidade do 
consumidor (problema). O reconhecimento da necessidade ocorre quando o 
indivíduo sente a diferença entre o que ele percebe ser o ideal versus o 
estado atual das coisas. 

 

O reconhecimento da necessidade, segundo Kotler (2000) ocorre de acordo 

com estímulos internos e externos. Os estímulos internos correspondem às 

necessidades básicas do indivíduo como a sede, o sexo e a fome. Com relação aos 

estímulos externos, estes correspondem às percepções dos indivíduos acerca das 

situações que podem influenciá-los como assistir a veiculação de um comercial ou 

mesmo admirar um determinado objeto de desejo. 

Ao identificar uma necessidade, o consumidor volta sua atenção na busca por 

informações que possam ajudá-lo a suprir tal necessidade. Isso o induz à uma 

frenética busca por informações acerca daquele produto até convencer-se de que 

deve satisfazer a sua necessidade. 

2.4 Processo decisório em compra 

Compreender como ocorre o processo de decisão dos consumidores é 

extremamente importante para formulação de estratégias e composição de mix de 

marketing das organizações. 

O modelo do processo de decisão em compra identifica as atividades que 

ocorrem de forma sequencial ao comprar um produto e aponta forças internas e 

externas que influenciam no comportamento do consumidor. Muitas vezes essas 
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atividades não ocorrem de forma sequencial, os consumidores podem pular ou voltar 

algumas etapas (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2009). 

Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2009, p. 73) “o objetivo da criação desse 

modelo era analisar como os indivíduos ordenam os fatos e as influências para 

tomar decisões que são lógicas e consistentes para eles”. 

Nesse sentido, o exposto na Figura 2, a seguir, traz os estágios relativos ao 

comportamento de compra dos consumidores.  

 

 

Reconhecimento da Necessidade 
 

 

Busca de Informações 

 

 

Avaliação de Alternativas Pré-compra 

 

 

Compra 

 

 

Consumo 

 

 

Avaliação Pós-consumo 

 

 

Descarte 

 
 
Figura 2: Processo decisório para aquisição de bens e serviços 

            Fonte: Adaptado de Blackwell, Miniard e Engel (2009) 

 
 

A duração de cada estágio varia em função do grau de envolvimento do 

consumidor com a compra. Para produtos de baixo custo e baixo envolvimento, os 

consumidores dedicam pouco tempo a cada fase, pois se houver consequências 
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negativas à decisão, o erro pode ser facilmente corrigido (SEMENIK; BAMOSSY, 

1995). 

Na maioria das vezes, os consumidores em uma compra de baixo 

envolvimento e baixo custo não consideram muito importantes os preços dos 

produtos. Mas, se o produto for caro e de alto envolvimento, o processo de decisão 

é mais longo e mais analisado pelo consumidor, o qual fará pesquisas e comparação 

de bens/serviços alternativos antes de tomar sua decisão (SEMENIK; BAMOSSY, 

1995). 

O modelo demonstra que os consumidores normalmente passam por sete 

estágios de tomada de decisão: reconhecimento da necessidade, busca de 

informações, avaliação de alternativa pré-compra, compra, consumo, avaliação pós-

consumo e descarte. A seguir, serão descritos cada um dos estágios do processo de 

decisão de compra do consumidor à exceção do descarte que não se aplica a 

serviços. 

2.4.1 Primeiro estágio: reconhecimento da necessidade 

O processo de decisão de compra começa quando o consumidor reconhece 

uma necessidade ou problema. Semenik e Bamossy (1995) descrevem três tipos de 

reconhecimento de necessidade: a de reposição, funcional e emocional. 

A necessidade de reposição é aquela em que um item de baixo custo 

adquirido com frequência, precisa ser reabastecido. Alguns exemplos de produtos 

dessa categoria são: creme dental, sabão em pó e alimentos. O consumidor dedica 

para essas necessidades pouco tempo com relação ao tempo dedicado às fases 

posteriormente (SEMENIK; BAMOSSY, 1995). 

Na perspectiva de Kotler (1998), ao reconhecer a necessidade o consumidor 

já dá início ao processo de compra, pois toma consciência do seu estado atual e um 

estado desejado. Dessa forma, quanto maior a intensidade da necessidade maior 

também será o impulso de satisfazê-la. 

Segundo Mowen e Minor (2004), a motivação consiste num comportamento 

do indivíduo que o conduz ao alcance de um objetivo. Consiste num conjunto de 
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necessidades, sentimentos e desejos que induzem as pessoas a um 

comportamento. 

Dessa forma, as organizações precisam entender as diferentes necessidades 

que impulsionam o processo de decisão dos consumidores, para então adequar 

seus produtos, design, preço, ou seja, suas estratégias de marketing, de modo a 

atender os desejos, acompanhando as tendências dos consumidores.  

2.4.2 Segundo estágio: busca de informações 

Logo após o reconhecimento da necessidade, o consumidor começa buscar 

informações, das mais variadas fontes, com o objetivo de solucionar essa 

necessidade ainda não atendida. 

Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2009) a busca de informações pelos 

consumidores pode ser interna e externa. As primeiras são obtidas através de 

experiências passadas, como por exemplo, experiência com marcas de produtos, se 

estas satisfazem os consumidores, eles buscam poucas informações, tornando mais 

difícil para os concorrentes chamar atenção para seus produtos. 

Quando as informações internas não são capazes de satisfazer as 

informações necessárias que o consumidor necessita para a compra de um produto, 

ele recorrerá às fontes externas, como por exemplo, a mídia, amigos, parentes, 

entre outras. A propaganda fornecerá informações sobre alternativas existentes do 

produto e as informações fornecidas pelos amigos e parentes dizem respeito ao uso 

atual ou passado do produto (SEMENIK; BAMOSSY, 1995). 

Os consumidores têm a possibilidade de consultar diversas fontes antes de 

adquirir um produto, sendo que a quantidade e influência dessas informações variam 

de acordo com o grau de envolvimento que o consumidor tem com a compra. Em 

compras de alto envolvimento os consumidores buscam maiores informações, ao 

contrário, em compras de baixo envolvimento, essa busca pode ser menor ou nem 

existir. 
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2.4.3 Terceiro estágio: avaliação de alternativas pré-compra 

Existe atualmente uma ampla variedade de produtos e serviços oferecidos 

pelas empresas, os quais em sua maioria não têm diferenças significativas, e é por 

isso que os consumidores passam pelo estágio de avaliação das alternativas de 

produtos. 

De acordo com Kotler (2000) os consumidores elaboram um julgamento de 

um produto/serviço de forma racional e consciente, observando principalmente os 

seus atributos oferecidos. A atenção dos consumidores se voltará para atributos 

desses produtos/serviços, que forneçam os benefícios buscados. 

Os consumidores no seu processo de compra avaliam os produtos/serviços, 

marcas e lojas capazes de satisfazê-los. A marca é uma maneira que o consumidor 

tem de avaliar os atributos dos produtos, a qual pode ter uma imagem positiva ou 

negativa na mente do consumidor. (KOTLER, 2000)  

A avaliação feita pelos consumidores das alternativas de produtos/serviços, 

baseia-se de acordo com Semenik e Bamossy (1995) em três critérios, sendo eles: 

 Características funcionais do produto/serviço: Inclui fatores como preço, 

garantias oferecidas pelo produto/serviço e desempenho. A avaliação dessas 

características se relaciona com aspectos econômicos ligados à compra; 

 Satisfação emocional: A satisfação vai depender da percepção que o 

consumidor tem com relação ao produto/serviço, muitas vezes tal percepção 

é estimulada pela maneira como o fabricante divulga seu produto/serviço. O 

produto/serviço pode ser avaliado pelo prestígio oferecido aos consumidores 

que o adquirem; 

 Benefícios de uso e posse: Os produtos e serviços também são avaliados 

pelos benefícios que os mesmos proporcionarão ao consumidor. Os 

consumidores costumam se concentrar nos benefícios quando não avaliam 

suas características funcionais. 

Assim, uma aquisição irá depender da avaliação que o consumidor faz de um 

determinado produto/serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. 
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2.4.4 Quarto estágio: compra 

No estágio de avaliação dos produtos, os consumidores adquirem 

preferências por determinadas marcas, tendo assim intenção de comprá-las, porém 

existem fatores que podem interferir na sua decisão de compra. 

Um dos fatores que interferem na preferência de compra é a atitude de outras 

pessoas em relação à preferência de compra do consumidor. Criticando-a de forma 

negativa, de modo que a pessoa que está comprando seja influenciada por outra, a 

não comprar determinado produto ou marca, sendo que quanto mais próxima essa 

pessoa for do consumidor, maior será a interferência sobre sua decisão. (KOTLER, 

2000) 

Segundo Blackwell, Miniard e Engel (2009), no processo de compra o 

consumidor pode assumir uma série de papéis distintos. Pode assumir os papéis de 

iniciador que corresponde àquele consumidor que reúne informações e pesquisa 

sobre o produto/serviço facilitando o processo decisório. O influenciador é a pessoa 

cujo ponto de vista influencia na decisão de consumo. O decisor é quem toma a 

decisão do que, como e onde comprar. O comprador é aquele que realmente efetua 

a compra e o usuário é o consumidor final, ou seja, aquele que irá se beneficiar do 

produto/serviço adquirido. 

Na visão de Mowen e Minor (2004), a compra é o estágio que recebe o maior 

nível de interferência dos fatores situacionais, ou seja, nessa fase o consumidor 

poderá ainda reconsiderar a sua preferência de compra e buscar outras alternativas. 

Tais fatores podem estar relacionados à mudança nas motivações, nas 

circunstâncias, novas informações e/ou alternativas representadas por novos 

produtos/serviços. 

Devido à existência desses fatores, percebe-se que as preferências e 

intenções dos consumidores não são características confiáveis ao estudar o seu 

comportamento de compra. Assim, as organizações devem trabalhar as diversas 

situações que envolvem o processo de compra com o objetivo de levar o consumidor 

a adquirirem os seus produtos/serviços apresentando-lhes qualidade e ótima relação 

entre custos e benefícios. 
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2.4.5 Quinto estágio: consumo 

Depois de ter realizado a compra o consumidor passa para o estágio de 

consumo, este pode ser no exato momento da compra ou num momento posterior. A 

maneira como o consumidor vai utilizar os produtos ou serviços pode influenciar no 

quão satisfeitos eles ficarão com a aquisição, pois o produto pode ser bom, mas se o 

consumidor não utilizou corretamente, pode ocasionar a insatisfação. (BLACKWELL; 

MINIARD; ENGEL, 2009) 

Segundo Mowen e Minor (2004), a experiência de consumo irá influenciar no 

comportamento do consumidor. As sensações no estágio de consumo podem ser 

positivas ou negativas. As primeiras envolvem sentimento de prazer e excitação 

enquanto as segundas podem trazer sentimentos de frustração, raiva ou culpa. 

Dessa forma, é indispensável que se compreenda, na experiência de 

consumo, a extensão dos retornos positivos ou negativos para o consumidor, o que 

traz a dimensão da satisfação das expectativas e da experiência de consumo. 

2.4.6 Sexto estágio: avaliação pós-consumo 

O aspecto que mais determina o nível de satisfação é justamento o ato do 

consumo, ou seja, há nesse momento a confirmação ou a negação das expectativas 

com relação ao produto/serviço, o que acaba por determinar a satisfação ou 

insatisfação do consumidor. 

Nesse momento os consumidores avaliam se sua decisão de compra condiz 

com suas expectativas com relação ao produto ou serviço, ocasionado um nível de 

satisfação ou insatisfação. 

Segundo Churchill (2000), o processo de compra não finaliza na aquisição do 

produto/serviço. A avaliação pós-consumo é indispensável para a obtenção das 

informações acerca da satisfação das expectativas e necessidades do consumidor 

onde os dados colhidos servirão como feedback para o aperfeiçoamento do 

produto/serviço. 
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Na visão de Blackwell, Miniard e Engel (2009) uma das principais razões para 

as empresas se preocuparem com o nível de satisfação do consumidor é pelo fato 

de que esse aspecto determinará se o consumidor irá ou não transacionar com a 

empresa novamente. Para que a organização consiga manter ou fidelizar o 

consumidor deve fazer o possível para que a sua avaliação pós-consumo seja 

positiva. Entretanto, se o consumidor avaliar negativamente o produto/serviço da 

empresa, dificilmente voltará a comprar naquela empresa e poderá ainda 

desestimular outros consumidores a adquirirem determinados produtos e/ou 

serviços. 

Quando a avaliação pós-consumo resulta em uma satisfação, existe uma 

probabilidade maior dos consumidores comprarem a mesma marca do produto e 

muitas vezes na mesma loja, tornando as compras posteriores mais rápidas e 

simples. Ao contrário se ocorrer a insatisfação, os consumidores trocarão a marca 

dos produtos e/ou o local de compra, procurando algo que irá lhe satisfazer. 

(BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2009). 

Assim, é importante que as organizações avaliem a experiência pós-consumo 

de seus clientes para que tracem estratégias capazes de mantê-los sempre 

satisfeitos e com isso manter a sua fidelidade. 

2.5 Comportamento pós-compra 

Para Gianesi e Corrêa (1996), após a compra, o comportamento do 

consumidor depende de seu grau de satisfação com o resultado obtido. Quando 

satisfeito com o serviço, a probabilidade de repetição da aquisição de um serviço é 

maior, assim como a possibilidade de recomendação do serviço a outros 

consumidores. Porém, se ocorrer a insatisfação por parte do consumidor, o 

prestador do serviço precisa estar preparado para lidar com essa insatisfação, 

surgindo a necessidade de alguma estratégia de ação corretiva. 

A ação corretiva, porém, depende da forma adotada pelo consumidor para 

externalizar seu sentimento de insatisfação. A Figura 3 ilustrar as possíveis ações 

potenciais que podem ser adotadas por um cliente insatisfeito. 
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              Figura 3: Ações potenciais de um cliente de serviços educacionais insatisfeito 
              Fonte: Adaptado de Kotler (2000) 

 

Conforme se observa na Figura 3, as ações privadas, como a propaganda 

boca a boca negativa por parte do consumidor, são altamente indesejáveis, pois têm 

enorme potencial para prejudicar a imagem da instituição escolar prestadora de 

serviços. Caso o consumidor adote uma estratégia de ação pública, por exemplo, 

recorrer ao Procon, ou reclamar da escola em um dos espaços disponibilizados nos 

jornais, embora a imagem da mesma no mercado possa ser afetada, é possível ao 

prestador de serviços identificar a falha e tomar alguma ação de reparação ao 

consumidor. No entanto, se o consumidor buscar diretamente a escola, é mais 

interessante para esta, que poderá detectar a falha e cuidar da retratação.  

Porém, constata-se que raramente os consumidores demonstram 

voluntariamente ao prestador do serviço sua insatisfação, o que pode ser observado 

na citação de Gianesi e Corrêa (1996, p. 73) 

 

Pesquisas mostram que, em média, um consumidor insatisfeito depõe 
contra o serviço ou contra seu fornecedor a dez outras pessoas, enquanto 
um consumidor satisfeito recomenda o serviço ou seu fornecedor a apenas 
cinco potenciais consumidores. 

 

Toma alguma 
ação pública 

Toma alguma 
ação privada 

Não toma 
nenhuma 

ação  
 

Busca reparação diretamente 
com o prestador de serviços 
educacionais; 
Toma alguma ação legal para 
a reparação; 
Reclama junto aos órgãos de 
defesa do consumidor. 

Retira o filho da escola e a 
boicota. 
Contra-recomenda a escola 
propagando a sua 
insatisfação 

Começa a formar uma 
imagem negativa sobre a 
escola que o fará tomar 
alguma ação assim que ficar 
insatisfeito 
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De acordo com Lovelock e Wright (2001) os clientes experimentam vários 

níveis de satisfação ou descontentamento após cada experiência de serviço, 

conforme suas expectativas foram atendidas ou não. Considerando que a satisfação 

é um estado emocional, suas reações pós-compra podem envolver raiva, 

insatisfação, irritação, indiferença ou alegria. 

Portanto, consumidores irritados ou insatisfeitos podem se constituir em 

possíveis causadores de problemas porque podem disseminar um boca a boca 

negativo e um consumidor que está insatisfeito ou indiferente pode ser atraído para 

outras empresas.  

Entretanto, um cliente encantado é mais propenso a permanecer fiel a 

despeito de ofertas competitivas atraentes. A satisfação do cliente desempenha um 

papel particularmente crítico em ramos altamente competitivos onde há uma enorme 

diferença entre a fidelidade de clientes meramente satisfeitos e a dos clientes 

completamente satisfeitos ou encantados. 

2.5.1 Avaliação dos serviços pelo consumidor 

O primeiro aspecto a ser considerado, quando se trata de avaliação de um 

serviço pelo consumidor é a singularidade desse processo de avaliação. Os serviços 

têm a peculiaridade de serem produzidos e consumidos simultaneamente, e a 

avaliação é efetuada enquanto o serviço é prestado ou apenas após o serviço ter 

sido efetuado.  

A avaliação, segundo Gianesi e Corrêa (1996 p. 79), “[...] é realizada durante 

o processo de prestação de serviço ou, em alguns casos, somente após o resultado. 

Essa avaliação é feita pelo cliente a partir da comparação entre o que ele esperava 

e o que ele efetivamente recebeu.” Esse componente perceptivo do processo de 

avaliação do consumidor ocorre com o julgamento do serviço propriamente dito e do 

resultado desse mesmo serviço. Em seguida, o cliente compara essa percepção que 

formulou com as suas expectativas antes de adquirir o serviço. Após essa 

comparação, finalmente emite sua opinião a respeito do serviço que lhe foi prestado. 

Assim, o processo de avaliação dos clientes dá-se com a percepção que eles têm do 
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serviço prestado e da satisfação de sua expectativa, conforme se observa na figura 

4, onde encontra-se o diagrama representativo desse processo avaliativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4: Avaliação da qualidade do serviço 

            Fonte: Adaptado de Gianesi e Corrêa (1996). 

 

Entretanto, com relação ao objeto de estudo, a satisfação daqueles que 

contratam os serviços dependerá do nível de satisfação dos seus filhos, que são os 

beneficiários diretos dos serviços. Assim, a percepção dos pais contratantes ficará 

vinculada à percepção dos filhos quanto às características dos serviços prestados.  

Na visão de Kotler (2000), a qualidade em serviços apresenta cinco 

dimensões que são utilizadas pelos consumidores para avaliar a qualidade dos 

serviços: confiabilidade, presteza, garantia, tangibilidade e empatia. 

 

 Confiabilidade: habilidade para executar o serviço conforme o prometido 

com confiança e exatidão. 

 Presteza: boa vontade em ajudar os clientes e fornecer o serviço 

prontamente. 
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 Garantia: conhecimento e cortesia dos funcionários bem como a habilidade 

de transmitir confiança e confidencialidade. 

 Empatia: atenção individualizada e cuidadosa que as empresa proporcionam 

aos clientes. A empatia inclui as seguintes características: acessibilidade, 

sensibilidade e esforço para entender as necessidades dos clientes. 

 Tangibilidade: aparência das instalações físicas e do pessoal envolvido na 

prestação do serviço. 

Estas cinco dimensões são utilizadas pelos clientes para fazer julgamentos 

sobre a qualidade dos serviços, onde a avaliação é baseada entre o serviço 

esperado e o percebido.  

A diferença entre o esperado e o percebido é uma medida da qualidade do 

serviço, onde a satisfação pode ser negativa ou positiva. Assim, se um consumidor 

julga ter recebido um serviço cuja qualidade supera as suas expectativas, ele 

considera ter recebido uma prestação de qualidade superior e se sente inclinado a 

utilizá-lo novamente, ou recorrer à empresa que o prestou.  

Desse modo, é importante que a empresa se preocupe constantemente com 

a qualidade do serviço que presta, medindo-o por meio da percepção dos 

consumidores. 

2.6 Fatores determinantes do comportamento de compra 

Uma das áreas do conhecimento que influenciam diretamente no 

comportamento de compra e estuda os fatores determinantes para os consumidores 

no momento de adquirir um produto/serviço de uma determinada empresa ou 

instituição é o marketing de relacionamento. 

É essa disciplina que cuida dos vínculos relacionais entre a instituição e os 

clientes, com o objetivo de desenvolver nestes últimos, sentimentos de familiaridade, 

confiança e credibilidade quanto ao produto/serviço. 
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Nesse sentido, Cobra e Braga (2004, p. 131) dizem que no estabelecimento 

da relação com os clientes, as instituições devem observar os seguintes fatores 

críticos: 

O relacionamento da empresa com o cliente não pode ser intrusivo, evasivo 
nem constrangedor. O relacionamento deve estar de acordo com a 
conveniência do cliente e não da empresa ou do vendedor. 
Todo contato da empresa com o cliente deve agregar valor ou ser relevante 
para o cliente. Contatos contínuos sem valor agregado comprometem a 
imagem da empresa e deterioram o vínculo relacional. 
Para que o famoso slogan “você conhece, você confia” seja realmente 
válido, é preciso que as ações de relacionamento feitas para tornar o 
produto/serviço conhecido sejam sustentadas por um suporte eficiente. 
Prometer e não cumprir é corrosivo para as estratégias de relacionamento. 

 

Assim, percebe-se que a empresa deve observar de forma detalhada os 

aspectos que influenciam as decisões dos consumidores para que possa, por meio 

de estratégias específicas de marketing, estabelecer um relacionamento mais 

concreto com estes. 

Outro aspecto de grande importância é a questão do nível de qualidade da 

educação oferecida atualmente no Brasil. Tal discussão apresenta-se como tema 

que suscita intensos debates por parte da sociedade civil, técnicos, representantes 

do Estado e instituições de ensino públicas e privadas. 

Nesse sentido, Gusmão (2010) observa que no debate acerca da qualidade a 

educação deve favorecer a aquisição das competências necessárias à capacitação 

dos alunos para que estes tornem-se profissionais diligentes. 

No tocante à qualidade da educação, atualmente esta relaciona-se ao 

conceito de que a capacidade cognitiva dos alunos está vinculada e dependente dos 

resultados que ele obtém em testes padronizados. Dessa forma, os aspectos 

educativos passam a ser analisados a partir de referenciais relacionados aos 

resultados que os alunos alcançam nesses testes. (GUSMÃO, 2010) 

Ainda na perspectiva de Gusmão (2010, p. 23), a autora destaca que: 

 

A qualidade concebida na perspectiva dos direitos seria compreendida 
como uma importante dimensão do direito público à educação, ligada à 
noção de democracia e à redução ou eliminação das desigualdades e 
exclusões que vigoram no sistema educacional. Mais do que “melhorar” a 
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qualidade da educação, a prioridade incidiria na construção de uma “nova” 
qualidade, subjacente aos desafios colocados pela educação 
contemporânea 

 

Considerando a percepção de Zeithalm e Bitner (2003) para os clientes de 

uma determinada instituição, a qualidade não é um conceito unidirecional, mas o 

resultado da percepção de uma série de fatores. A satisfação dos mais variados 

tipos de necessidades dos consumidores irá determinar qualidade da imagem 

percebida da instituição. Essa imagem poderá ser mais sólida que à sua própria 

realidade, ou seja, a qualidade real de uma instituição geralmente é menos 

importante que seu prestígio e reputação, uma vez que as decisões de consumo são 

bastante influenciadas pela sua imagem, reputação e prestígio perante o mercado. 

Cobra e Braga (2004) observam que um dos fatores mais importantes para a 

imagem de uma instituição de ensino é a qualidade do seu corpo docente. 

Entretanto, devido a aspectos relacionados à sua valorização, um professor não 

pode estabelecer um vínculo de fidelidade com apenas uma instituição pois 

arriscaria a sua própria existência. 

Ainda de acordo com Cobra e Braga (2004) o corpo docente é um fator muito 

valorizado pelos consumidores de serviços educacionais e que possui influência 

direta na definição da instituição de sua preferência. Além desse importante fator 

existe uma série de outros fatores que determinam a escolha da instituição particular 

de ensino médio como a qualidade e atualização do material didático, boa 

assistência didático-pedagógica, qualidade na relação escola-família, excelente 

relação custo-benefício, tradição, reputação, desconfiança na rede pública de ensino 

dentre outros fatores que interferem no comportamento de compra. 

Também se constitui num fator importante no que se refere ao 

comportamento de compra de serviços educacionais a questão relacionada à 

estrutura física da instituição de ensino.  

Kramer (2000) afirma que o sucesso do processo ensino-aprendizagem 

encontra-se diretamente relacionado à interação entre as características do aluno e 

as condições e configurações do meio ambiente educacional, ou seja, o espaço 

físico constitui-se em parte importante desse processo uma vez que o aluno passa 
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boa parte de sua vida nesse ambiente, o qual deve ser organizado de forma que 

atenda as necessidades sociais, cognitivas e motoras dos alunos. 

No que se refere à importância do professor para o processo decisório de 

aquisição de serviços educacionais da rede privada, Toschi, Oliveira e Domingues 

(2000) assinalam que o professor é o principal ator do processo educativo, 

assumindo importante papel na valorização e adoção de uma postura mais crítica e 

humana dos seus alunos, influenciando as relações, a formação do caráter, a 

elaboração de valores, atitudes e comportamentos de seus alunos a partir do seu 

exemplo, o que se torna fator determinante na escolha da instituição de ensino. 

A escolha pela instituição de ensino está relacionada também à qualidade do 

material didático oferecido aos alunos. Na visão de Moore e Kearsley (2007) esta 

qualidade está diretamente relacionada à capacidade e habilidade dos profissionais 

que o elabora bem como das equipes de criação artística responsáveis desde a 

composição das ilustrações gráficas até a liberação de utilização de figuras sob a 

proteção de patentes, dentre outros aspectos. 

Outro fator determinante do comportamento de compra é a capacitação 

profissional dos colaboradores da instituição pois, como observa Lucena (1992, p. 

14): 

 

O colaborador é a força de trabalho que deverá estar apta a promover as 
mudanças no ambiente organizacional, o que requer esforço permanente de 
readaptação e de assimilação de novos conhecimentos. São maiores as 
exigências de qualificação profissional para que possam assumir desafios, 
novas responsabilidades e riscos. O fator humano, neste contexto, constitui 
a forma vital para a realização do empreendimento empresarial. 

 

Dessa forma, a capacitação exerce influência sobre o processo decisório das 

famílias na aquisição de serviços educacionais da rede privada de ensino. 

Um fator muito valorizado é a questão da assistência didático-pedagógica 

oferecida pela escola, citada por Luck (2000, p. 27). 

 

A gestão democrática faz parte da criação de uma visão de conjunto da 
escola e de sua responsabilidade social; o estabelecimento de associações 
internas e externas; a valorização e maximização de aptidões e 
competências múltiplas e diversificadas dos participantes; o 
desenvolvimento de processo de comunicação aberta, ética e transparente. 
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Essa assistência prevê a participação intensa de toda a comunidade escolar 

como pais, professores, coordenadores, alunos, direção, enfim, aqueles que fazem 

parte e colaboram para o funcionamento da instituição. 

De acordo com Tapia (1999, p. 111) 

 

Para que haja motivação e incentivo para aprendizagem efetiva e duradoura 
é preciso que existam propósitos definidos e auto-atividade reflexiva dos 
alunos. Assim, a autêntica aprendizagem ocorre quando o aluno está 
interessado e se mostra empenhado em aprender, isto é, quando está 
motivado. É a motivação interior do aluno que impulsiona e vitaliza o ato de 
aprender. Daí a importância da motivação no processo ensino-
aprendizagem. 

 

Nesse sentido, deve haver uma relação de empatia entre a instituição e os 

alunos para que o processo ensino-aprendizagem estabeleça-se nas bases da 

motivação, o que é essencial para o bom rendimento e atingimento de metas dos 

alunos e da instituição como um todo. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Pretende-se com esse estudo identificar os fatores determinantes para as 

famílias, na escolha da escola particular de ensino médio no município de Unai/MG, 

a partir de metodologia específica detalhada neste capítulo.  

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa (técnicas de pesquisa ou 
estratégias escolhidas para coletar os dados) 

Esta pesquisa pode ser classificada, segundo seus objetivos, como descritiva 

uma vez que pretendeu oferecer uma visão panorâmica acerca dos fatores 

determinantes para as famílias, na escolha da escola particular de ensino médio no 

município de Unai/MG.  

 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno e uma de suas 
características mais significativas está na utilização de técnicas 
padronizadas de coleta de dados. (GIL, 2007, p. 46)  

 

Portanto, as pesquisas descritivas objetivam descrever as características do 

objeto de estudo, lançando mão de técnicas como entrevistas e análise de aspectos 

que levem à compreensão do objeto.  

Quanto à natureza dos dados, o trabalho se caracteriza como quantitativo, 

pois foram realizadas pesquisas com os pais de alunos do ensino médio do Colégio 

Nossa Senhora do Carmo, ou seus responsáveis, com a intenção de coletar 

informações sobre os fatores que influenciam o comportamento de consumo dos 

mesmos, sendo as respostas analisadas de forma que viessem acrescentar novas 

perspectivas à pesquisa e à dissertação.  

No que se refere às pesquisas de cunho quantitativo, Richardson (1999, p. 

90) afirma que as mesmas “caracterizam-se pelo emprego de quantificação, tanto no 

processo de coleta de informações, quanto no processo de tratamento dos dados 

delas por meio de técnicas estatísticas”. 



53 

 

 

Nesse sentido, a partir de uma pesquisa de cunho quantitativo, em 

consonância com uma abordagem descritiva, pôde-se identificar os fatores que 

influenciam as famílias na escolha da escola particular de ensino médio para os 

seus filhos. 

A presente dissertação é definida como pesquisa descritiva cujo objeto de 

análise é uma instituição de ensino do município de Unaí-Mg de cunho filantrópico, 

aspecto este que lhe garante características incomuns com relação às demais 

instituições de ensino médio privadas. 

3.2 Instrumento de pesquisa 

Segundo Richardson (1999), o questionário é o instrumento mais comum de 

coleta de dados com a função de descrever as características que podem cumprir 

diversos objetivos e medir determinadas variáveis individuais ou grupais, e, são 

classificados pelo tipo de pergunta feita aos entrevistados e pelo modo de aplicação 

do mesmo. O autor reitera que o questionário com perguntas de múltipla escolha é 

facilmente tabulável e proporciona uma boa exploração. 

O questionário para o levantamento de dados da pesquisa contou com 20 

questões de múltipla escolha o qual buscou avaliar o nível de concordância e 

discordância dos pesquisados com relação aos aspectos pesquisados, os quais 

buscam definir fatores determinantes na opção pela rede privada de ensino médio 

para seus filhos. 

As questões foram elaboradas buscando contemplar os objetivos específicos 

da pesquisa, privilegiando, ainda, aspectos como os benefícios proporcionados pela 

instituição de ensino, o nível de confiança dos pais nos serviços disponibilizados 

pelo colégio, o nível de qualidade dos serviços prestados, dentre outros aspectos. 

Dessa forma, o instrumento de pesquisa buscou contemplar questões 

relacionadas a uma série de fatores que possuem grande poder de influência sobre 

o comportamento dos pais no momento de definirem a instituição de ensino privado 

em que seus filhos irão estudar. Foi realizado um pré-teste com aplicação de cinco 

questionários que após o processo de coleta de dados tiveram seus dados incluídos 
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aos dos demais questionários. 

A seguir, encontra-se o quadro que exibe cada um dos objetivos específicos 

com as respectivas questões que buscam respondê-los. 

 

Objetivos específicos Questões relacionadas 

1. Analisar se aspectos 
infraestruturais como 
edificações, salas de aulas, 
banheiros, secretaria, espaços 
comuns, são relevantes para 
as famílias na escolha da 
instituição de ensino médio no 
município de Unai/MG. 

Questões: 

1. A escolha pelo Colégio Nossa Senhora do Carmo ocorreu devido 
à qualidade de sua estrutura física. 

2. Analisar a influência dos 
aspectos didático-
pedagógicos sobre o processo 
de decisão de compra das 
famílias na escolha da 
instituição de ensino médio de 
seus filhos. 

Questões:  

2. Optamos pelo Colégio Nossa Senhora do Carmo por causa dos 
professores. 

3. Buscamos uma escola que além do ensino regular ofereça 
conteúdos suplementares. 

4. O Colégio Nossa Senhora do Carmo disponibiliza material 
didático confiável e de qualidade. 

5. Acreditamos que os professores e funcionários do Colégio Nossa 
Senhora do Carmo recebem capacitações periódicas. 

6. Escolhemos essa escola devido à assistência prestada pela 
coordenação didático-pedagógica. 

7. Buscamos o Colégio do Carmo devido à capacitação e eficiência 
do corpo docente. 

8. O material didático do Colégio do Carmo é constantemente 
atualizado. 

9. O desenvolvimento da relação entre escola e família é uma 
preocupação constante do Colégio do Carmo. 

3. Identificar a influência de 
aspectos internos, 
econômicos (preço da 
mensalidade, de materiais 
etc.), segurança, resultados 
apresentados pelos alunos, 
sobre a decisão de compra de 
serviços educacionais. 

Questões: 

10. Os serviços educacionais oferecidos são compatíveis com o 
investimento realizado. 

11. A qualidade dos serviços disponibilizados pelo Colégio do 
Carmo supera as minhas expectativas. 

12. Percebi uma grande evolução na capacidade intelectual do meu 
filho após entrar no Colégio do Carmo. 

4. Verificar a influência de 
fatores externos 
(independentes da instituição) 
que são relevantes no 
momento da escolha da 
escola. 

Questões: 

13. Escolhemos o Colégio do Carmo por não confiarmos na rede 
pública de ensino. 

14. Confiamos mais no Colégio do Carmo do que em escolas que 
não fazem parte de uma rede de ensino. 

15. Escolhemos o Colégio do Carmo, devido à sua tradição em 
Unaí. 

16. Optamos pelo Colégio do Carmo devido à sua reputação 

17. O(a) nosso(a) filho(a) gosta do Colégio do Carmo. 

18. Escolhemos o Colégio do Carmo devido a indicação de outros 
pais e/ou amigos. 

19. Já conhecia os colegas com os quais meu filho iria estudar. 
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3.3 Universo da pesquisa 

O universo da pesquisa é formado por todos os pais de alunos que cursam o 

ensino médio no Colégio Nossa Senhora do Carmo da Rede CNEC de Unaí-MG. 

De acordo com Oliveira (2007) a população de um estudo é constituída pelo 

conjunto ou soma de todas as pessoas que compartilham um conjunto de 

peculiaridade ou problemas que fazem parte do foco da pesquisa, a qual busca 

informações capazes de caracterizar aquela população. 

Na visão de Lakatos e Marconi (2001), a definição da população-alvo 

depende da problematização levantada para a pesquisa, ou seja, a delimitação do 

objeto que por sua vez irá definir que elementos poderão fazer parte do estudo. 

3.4 Definição da amostra 

O Colégio Nossa Senhora do Carmo atualmente possui 294 alunos cursando 

o ensino médio, o que perfaz aproximadamente 588 indivíduos, considerando pais e 

mães e que esses são igualmente responsáveis pela decisão de consumo da 

instituição privada de ensino médio para seus filhos. 

Oliveira (2007) enfatiza que a amostra corresponde a uma parcela do 

universo da pesquisa. Amostragem é o método de retirar amostras de uma 

população. Ao se definir uma amostra de um determinado universo, proporciona-se 

o levantamento de informações relevantes capazes de subsidiar conhecimentos que 

posteriormente poderão ser aplicados a todo o universo da pesquisa. 

Para o presente estudo foi utilizada o tipo de amostragem não probabilística 

por conveniência, que de acordo com Yin (2002) utiliza os elementos mais 

convenientes devido à facilidade de acesso, ficando a cargo do pesquisador a 

definição do elemento.  

A técnica utilizada, portanto, foi a amostragem não probabilística e por 

conveniência, em que as circunstâncias permitiram que fossem aplicados 75 

questionários, número este que representa a amostra da pesquisa. 
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3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

A maioria dos questionários foram respondidos após serem distribuídos em 

uma reunião de pais e mestres realizada na instituição e que contou com um número 

não muito expressivo de pais. A aplicação dos questionários decorreu sem maiores 

problemas ou dificuldades e contou com a colaboração de funcionários da instituição 

previamente orientados pelo pesquisador. 

No dia anterior à reunião de pais e mestres, o pesquisador reuniu-se com os 

funcionários, que haviam sido contatados previamente, para explanar a forma como 

deveriam ser aplicados os questionários. Também foram distribuídos um 

determinado número de questionários para os colaboradores da pesquisa, que 

também contou com a participação direta do pesquisador. 

Minutos antes de iniciar a reunião de pais e mestres, o pesquisador solicitou a 

atenção dos pais presentes e numa breve explanação pediu a colaboração e 

gentileza dos pais para que respondessem às questões contidas no instrumento de 

pesquisa da forma mais consciente possível. 

Após alguns minutos, os pais presentes haviam respondido os questionários 

que foram recolhidos pelos colaboradores e entregues ao pesquisador. 

Realizada a pesquisa, os dados dos 75 questionários foram classificados e 

tratados estatisticamente com a utilização do software Microsoft Excel versão 2010, 

que inclusive gerou os gráficos para melhor visualização e interpretação dos dados. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

4.1 A instituição e seus aspectos históricos 

O Colégio Cenecista “Nossa Senhora do Carmo”- CNEC, criado em 1959, foi 

reconhecido inicialmente, a ministrar o Ensino fundamental (5ª a 8ª) pela resolução 

1.074/74. Em 1984 obteve autorização de funcionamento, conforme Registro nº 

987/84, livro 04, folhas 29 da SEE/MG, para ministrar a Educação Infantil. 

Pretendendo adequar-se às exigências e solicitações de sua clientela escolar 

organiza-se em 1984 para oferecer a extensão das 04 (quatro) primeiras séries do 1º 

grau, conforme portaria nº 286/84 de 14/06/84. 

O reconhecimento do Ensino Médio, nos termos da Legislação em vigor, foi 

concedido pela portaria nº 1.957/87, da SEE/MG de 25-09-87. 

As habilitações profissionais, Auxiliar de Patologia Clínica, Redator Auxiliar, 

Auxiliar Técnico de Banco de Sangue, Habilitação Básica em Comércio, Magistério 

de 1º grau (professor de 1ª a 4ª série) e Técnico em Contabilidade, autorizadas e 

reconhecidas, foram paralisadas por falta de demanda. 

A denominação oficial do estabelecimento é Colégio Cenecista “Nossa 

Senhora do Carmo” - Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, com sede à 

Rua Celina Lisboa Frederico, nº 142, telefone - (038) 3677 – 4747. 

Como se inscreve no histórico, os atos autorizativos e de reconhecimento 

são: 

 Ensino Fundamental (5ª a 8ª) reconhecido pela Res. 1.074/74. 

 Educação Infantil - autorização de funcionamento, conforme registro nº 

987/84, livro 04, folhas 29, da SEE/MG. 

 Ensino Fundamental (1ª a 4ª) - autorização de funcionamento pela 

portaria 286/84; 

 Ensino Médio comum - portaria 1.957/87 da SEE/MG. 
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O Colégio Cenecista “Nossa Senhora do Carmo” - CNEC - Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Médio, têm como entidade mantenedora a Campanha 

Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC), sociedade civil, cujo estatuto está 

registrado sob o nº 28.192, livro A-8 e do protocolo nº 83.900, livro A-5 em 23/08/71, 

no Registro Civil das pessoas jurídicas - Cartório Castro Menezes, à Avenida 

Franklin Roosevelt, nº 126, 2º Andar, sala 205 no Rio de Janeiro. 

No Regimento Escolar da instituição consta que sua proposta político-

pedagógica tem por finalidade configurar a identidade da Escola, definir os 

pressupostos, as finalidades educativas e as diretrizes gerais das práticas 

pedagógicas, repensando, redesenhando a arquitetura da educação e da escola, em 

busca de estrutura harmônica e consistente em direção ao futuro. (REGIMENTO 

ESCOLAR, 2013) 

A gestão da instituição é regulada pelo Regimento Escolar que prevê em sua 

estrutura administrativa que a direção pedagógica do Colégio Cenecista “Nossa 

Senhora do Carmo” será exercida por um profissional, credenciado pelos os órgãos 

competentes, nomeado pela Diretoria Estadual da CNEC, podendo a indicação ser 

feita pelo Conselho Comunitário Cenecista, e aprovada pela Diretoria  Estadual da 

CNEC. A diretoria do Conselho Comunitário Cenecista é eleita para mandato de 02 

(dois) anos reelegível para períodos subsequentes compondo-se de um presidente, 

um vice-presidente, um secretário, no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) 

membros. (REGIMENTO ESCOLAR, 2013) 

O relacionamento com os pais é regulado pela associação de pais e mestres 

que também encontra-se regulamentada no Regimento Escolar (2013) que diz:  

 

Art. 57- A Associação de Pais e Mestres, entidade civil, sem fins lucrativos 
com personalidade jurídica visa integrar a comunidade, o poder público, a 
escola, a família buscando o desempenho mais eficiente do processo 
educativo. 
Art. 58 - A Associação de Pais e Mestres tem por finalidade: 
I. promover a participação efetiva da família nas atividades escolares de 
caráter pedagógico e social; 
II. incentivar o debate de problemas escolares ampliando oportunidades de 
estudo a respeito do processo didático; 
III. incentivar a mútua cooperação para que haja maiores oportunidades de 
empreendimento de ações sociais que beneficiem os alunos carentes; 
IV. estreitar os vínculos família-escola oportunizando maior integração e 
melhores condições de trabalho comunitário. 
Art. 59 - A Associação de Pais e Mestres será regida por estatuto próprio. 
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A gestão do Colégio Nossa Senhora do Carmo, portanto, é constituída e 

regulada pelas disposições constantes no Regimento Escolar elaborado pelos 

membros da diretoria, colaboradores, comunidade, pais e professores que 

realizaram as suas sugestões e contribuíram para a sua elaboração da forma mais 

democrática possível. 

4.2 Infraestrutura do Colégio Nossa Senhora do Carmo 

A CNEC de Unaí é representada pelo Colégio Cenecista Nossa Senhora do 

Carmo e pelo Instituto de Ensino Superior Cenecista – INESC, que ocupam uma 

quadra de 5.000 m2, em área nobre, no Centro da Cidade. 

As 32 salas de aula atualmente utilizadas possuem tamanhos diversos 

buscando acomodar turmas com quantidade de alunos diversos. Estas salas 

abrigam durante o período matutino e vespertino os estudantes do Colégio Nossa 

Senhora do Carmo e, por esta razão, possuem diferentes tipos de assentos 

(mobiliário), impedindo sua uniformização. As salas possuem adequada condição de 

iluminação e ventilação, além de adequadas acomodações aos alunos e 

professores. 

O Quadro 1 a seguir descreve as características de cada sala de aula. 

 
 

ESPAÇO FÍSICO: SALAS DE AULA 

SALA DE AULA Área (m
2
) Alunos / turma 

Turmas / 
semana 

Horário de 
Funcionamento 

Sala de Aula – 01 42 m
2
 40 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 02 48 m
2
 55 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 03 48 m
2
 40 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 04 48 m
2
 40 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 05 48 m
2
 42 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 06 48 m
2
 40 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 07 42 m
2
 55 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 08 42 m
2
 40 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 09 42 m
2
 46 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 10 42 m
2
 40 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 11 42 m
2
 50 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 12 52 m
2
 33 1 19h às 23 horas 
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Sala de Aula – 13 42 m
2
 39 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 14 42 m
2
 40 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 15 48 m
2
 40 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 16 48 m
2
 41 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 17 48 m
2
 35 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 18 48 m
2
 30 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 19 48 m
2
 27 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 20 48 m
2
 27 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 21 48 m
2
 32 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 22 48 m
2
 33 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 23 48 m
2
 47 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 24 48 m
2
 34 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 25 48 m
2
 40 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 26 48 m
2
 40 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 27 48 m
2
 36 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 28 48 m
2
 36 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 29 48 m
2
 36 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 30 48 m
2
 36 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 31 48 m
2
 36 1 19h às 23 horas 

Sala de Aula – 32 30 m
2
 36 1 19h às 23 horas 

 

     Quadro 1: Espaço físico das salas do Colégio Nossa Senhora do Carmo 
      Fonte: Colégio Nossa Senhora do Carmo (2013) 

 

Ainda para atender às práticas acadêmicas, o Colégio Nossa Senhora do 

Carmo possui quatro laboratórios de informática, uma ampla biblioteca, auditório 

com capacidade para 120 lugares, duas áreas para reprodução e composição de 

material xerográfico, cantina, área de lazer comunitária coberta, quadras esportivas 

em dimensões oficiais, área de lazer comunitária não coberta (que compreende uma 

praça de alimentação, uma piscina semi-olímpica em dimensões oficiais e uma 

quadra esportiva, que permite a adaptação de estrutura de sonorização e eventos 

comemorativos), além de áreas específicas para setores de manutenção de 

equipamentos, infraestrutura, limpeza, etc. (COLÉGIO NOSSA SENHORA DO 

CARMO, 2013) 

O Colégio Nossa Senhora do Carmo possui instalações destinadas ao seu 

corpo administrativo. A direção, coordenações, secretarias, administração, 

tesouraria utilizam salas próprias dotadas de equipamentos de ar condicionado, 

computadores em rede e de fácil acesso aos professores da instituição. Os 

professores possuem uma sala de uso comum, com escaninhos individualizados 

para manterem os seus pertences. (COLÉGIO NOSSA SENHORA DO CARMO, 

2013) 
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O Quadro 2, a seguir descreve algumas características e dimensões dessas 

estruturas. 

 

DIMENSÕES DE ESTRUTURAS DAS INSTALAÇÕES DE USO  
COMUM E ADMINISTRATIVO DO COLÉGIO NOSSA SENHORA DO CARMO  

Local 
Características 

Área (m
2
) Existente 

Diretoria 25m
2
 X 

Salas de Coordenação  25 m
2
 X 

06 Gabinetes para professores 4 m
2
 X 

Sala de Professores 48 m
2
 X 

Salas de Reprografia – 1 42 m
2
 X 

Salas de Reprografia – 2 32 m
2
 X 

Secretaria Administrativa 23 m
2
 X 

Secretaria Acadêmica 29 m
2
 X 

Cantina 30 m
2
 X 

Auditório (120 lugares) 120 m
2
 X 

Área de Lazer Comunitária Coberta 80 m
2
 X 

Quadras de Esportes 295 m
2
 X 

Ginásio de esportes coberto 1450 m
2
 X 

Vestiário 25 m
2
  

Área de Lazer Comunitária Descoberta 300 m
2
 X 

4 Laboratórios 235 m
2
 X 

Biblioteca 200 m
2
 X 

Diretório Acadêmico 30 m
2
 X 

Empresa Júnior 30 m
2
 X 

    Quadro 2: Estrutura das instalações de uso comum e administrativo 
    Fonte: Colégio Nossa Senhora do Carmo (2013) 

4.3 Biblioteca 

A biblioteca tem como finalidade oferecer apoio aos alunos do Colégio Nossa 

Senhora do Carmo, através do desenvolvimento de serviços e produtos de 

informação que atendam às exigências de relevância e rapidez; reunir, organizar e 

manter a memória documental da escola; e produzir atividades culturais de interesse 

da comunidade. (COLÉGIO NOSSA SENHORA DO CARMO, 2013) 

Além da área do acervo, o público que faz uso da biblioteca conta com uma 
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ampla sala reservada para estudo e leitura em grupos ou individual, outra com 

escaninhos para estudo individual e escaninhos com computadores para acesso a 

internet e uso de CD Rom, e mais duas salas para estudo em grupo. 

A organização administrativa interna da Biblioteca deve refletir e integrar os 

vários recursos materiais, humanos, financeiros e técnicos e coordená-los 

eficientemente, de modo a cumprir seus objetivos. 

A biblioteca conta atualmente com 04 microcomputadores para os usuários, 

além de outros três para uso administrativo. O usuário conta com sistema 

informatizado de catalogação e busca de obras, além de acesso à Internet. A 

Biblioteca do Colégio conta com uma bibliotecária habilitada e sete funcionários 

administrativos de apoio. 

Os alunos e professores do Instituto têm acesso à biblioteca no período das 7 

às 23 h. 

Os livros do acervo são emprestados a alunos, professores e funcionários e 

membros da comunidade cadastrados na biblioteca das seguintes formas: 

 

 empréstimo para consulta e/ou leitura no local da biblioteca; 

 empréstimo de um livro pelo prazo de uma semana, para os membros 
da comunidade;   

 empréstimo de até 03 (três) livros pelo prazo de uma semana para 
alunos e funcionários; 

 empréstimo de até 05 (cinco) livros pelo prazo de um mês para os 
docentes. 

 

O acervo está armazenado em estantes de fácil acesso ao usuário e fácil 

acompanhamento patrimonial por parte dos funcionários da biblioteca. 

A biblioteca do Colégio Nossa Senhora do Carmo tem seu acervo 

permanentemente atualizado, através da aquisição de livros, da assinatura de 

revistas especializadas, da assinatura de jornais, da aquisição de mapas e cartas, 

CD-ROM e outros documentos necessários ao desenvolvimento dos diversos 

cursos. 
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No Quadro 3, a seguir estão dispostas as áreas que compõem a biblioteca e 

características do serviço efetuado. 

 

 

Biblioteca, Espaço Físico e Funcionamento 

Espaço Físico * Horário de funcionamento  

Tipo do Espaço Área em m
2
 

Manhã Tarde Noite 

Início Fim Início Fim Início Fim 

Recepção 10 m
2
 07:00 - - - - 22:30 

Acervo 60 m
2
 07:00 - - - - 22:30 

Setor de 
Microcomputadores/
sala de estudos 
individuais 

30 m
2
 07:00 - - - - 22:30 

04 Salas de estudos 
individuais ou em 
grupo 

16 m
2
 07:00 - - - - 22:30 

03 espaços para 
leitura e trabalhos 
em grupo 

48 m
2
 07:00 - - - - 22:30 

Administração da 
Biblioteca e acervo 
audiovisual 

36 m
2
 07:00 - - - - 22:30 

     Quadro 3: Espaço físico e funcionamento da biblioteca 
      Fonte: Colégio Nossa Senhora do Carmo (2013) 
     * Aos sábados, a Biblioteca funciona entre 7:00 e 17:00 h. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Os resultados da pesquisa realizada com os pais acerca do comportamento 

do consumidor de serviços educacionais de ensino médio particular são 

apresentados nesta sessão da dissertação que buscou mensurar que aspectos são 

mais relevantes no momento da escolha. 

A análise seguirá as especificidades de cada objetivo, ou seja, serão 

analisadas as questões relacionadas a cada um deles, considerando inicialmente a 

influência dos aspectos infraestruturais, em seguida a influência dos aspectos 

didático-pedagógicos, logo após a influência de aspectos internos como os 

econômicos (preço da mensalidade, de materiais etc.), segurança, resultados 

apresentados pelos alunos e finalmente verificar a influência de fatores externos 

(independentes da instituição) sobre a decisão de compra de serviços educacionais 

pelos pais dos alunos. 

5.1 Influência dos aspectos infraestruturais sobre a decisão dos 
consumidores de serviços educacionais de ensino médio 

O segundo objetivo específico está relacionado à influência dos aspectos 

infraestruturais sobre a decisão dos pais no momento de decidirem pelos serviços 

educacionais de ensino médio para seus filhos. 

A questão que buscou contemplar tal objetivo foi a número 1 “A escolha pelo 

Colégio Nossa Senhora do Carmo ocorreu devido à qualidade de sua estrutura 

física” cujos resultados encontram-se dispostos no Gráfico 1. 

Os achados da pesquisa coincidem com a perspectiva de Kramer (2000), que 

diz que a infraestrutura de uma instituição de ensino é um fator importante para o 

rendimento do processo ensino-aprendizagem. 
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Gráfico 1: A escolha pelo Colégio do Carmo ocorreu devido à qualidade de sua 
estrutura física 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Considerando os resultados da questão relativa à importância da 

infraestrutura sobre a decisão dos pais pelo Colégio Nossa Senhora do Carmo, o 

que se observa é que existe o percentual de concordância, total e parcial, chegou a 

71% dos pesquisados, ou seja, a estrutura física da instituição é um aspecto 

considerado relevante no momento de se decidir pela escola dos filhos. 

5.2 Influência dos aspectos didático-pedagógicos sobre a decisão 
dos consumidores de serviços educacionais de ensino médio 

O terceiro objetivo específico está relacionado à influência dos aspectos 

didático-pedagógicos no processo decisório dos pais pela escola de ensino médio 

para seus filhos. As questões do instrumento de pesquisa relacionadas foram as de 

números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 8 que trataram de aspectos relacionados à qualidade 

dos professores, ao oferecimento de conteúdos suplementares, qualidade do 

material didático, capacitação do corpo docente, assistência da coordenação 

didático-pedagógica e preocupação da instituição em manter um canal de 

comunicação com a família dos alunos. 
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O Gráfico 2 demonstra a importância do corpo docente sobre o processo 

decisório dos pais na definição da instituição de ensino médio para seus filhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 2: Optamos pelo Colégio do Carmo por causa dos professores 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Como observado no Gráfico 2, 48% dos pesquisados concordam totalmente, 

45% concordam parcialmente, 6% discordam parcialmente e apenas 1% discorda 

totalmente da questão. 

Com relação à influência dos professores sobre as decisões das famílias na 

aquisição de serviços privados de ensino médio para os filhos, observou-se a grande 

relevância desse aspecto sobre o comportamento de compra. Os professores 

assumem papel de relevância no processo educativo pois revela aos seus alunos a 

necessidade de formarem e adotaram uma visão crítica da sua condição de ator da 

sua própria realidade. (TOSCHI et al., 2000) 

O Gráfico 3 apresenta os resultados da questão relacionada à 

disponibilização de conteúdos suplementares, além dos conteúdos regulares já 

incluídos na grade de ensino. 

Com visto no gráfico, a grande maioria 84% concorda totalmente com a 

afirmativa e os 16% restante concordam parcialmente. O que se aduz é que os pais 

buscam, além da tradição e da qualidade dos professores, também o maior valor 

agregado possível por seus investimentos.  
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                Gráfico 3: Buscamos uma escola que além do ensino regular ofereça conteúdos 

suplementares 
    Fonte: Dados da pesquisa 

 

O Colégio Nossa Senhora do Carmo busca agregar o maior valor possível 

para seus clientes, o que representa um grande diferencial no momento dos 

consumidores decidirem por um determinado produto ou serviço. (CNEC-UNAÍ/MG, 

2013) 

Uma das políticas do Colégio Nossa Senhora do Carmo é oferecer um serviço 

que supera as expectativas dos seus consumidores, disponibilizando conhecimentos 

extracurriculares como forma de suplementar os conhecimentos dos seus alunos. 

Um exemplo são os projetos nas áreas de educação para o trânsito com palestras 

ministradas por oficiais da Polícia Militar e Rodoviária; noções básicas de direito 

constitucional, direitos do consumidor, empreendedorismo em que os alunos 

adquirem noções de administração e abertura de negócios. 

Ao ingressarem no Colégio Nossa Senhora do Carmo os alunos passarão por 

um processo de adaptação com o objetivo de ajustá-lo ao plano do estabelecimento, 

através de complementação ou suplementação de estudos. Dessa forma, por meio 

do oferecimento de conteúdos suplementares, a instituição agrega mais valor aos 

seus serviços educacionais. 

O Gráfico 4 evidencia a questão da qualidade e confiabilidade do material 

didático disponibilizado pela rede CNEC, como fator influenciador sobre a decisão 
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de consumo dos pais. Os resultados demonstraram que 64% dos pesquisados 

concordam totalmente com a questão enquanto 33% concordam parcialmente e 

somente 3% discordam parcialmente e nenhum deles discorda totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
               Gráfico 4: O Colégio do Carmo disponibiliza material didático confiável e de 

qualidade 
    Fonte: Dados da pesquisa 

 

Um dos diferenciais da instituição é poder contar com o apoio da gráfica 

CNEC que disponibiliza materiais de excelente qualidade e que possui ainda uma 

equipe responsável pela atualização semestral desse material. 

Manter um material atualizado e de qualidade é extremamente complexo pois 

envolve uma série de aspectos e detalhes que devem ser observados pois envolvem 

a criação de ilustrações ou mesmo autorizações para utilização de materiais 

patenteados. 

Os resultados da pesquisa com relação à qualidade do material didático 

trabalhado pela instituição revelaram consonância com a visão de Moore e Karsley 

(2007) de que a elaboração deve seguir padrões de qualidade técnica capazes de 

garantir a eficácia do processo de aprendizagem. É necessário que o material seja 

rico em recursos gráficos como figuras, desenhos, fotos e também que possua uma 

linguagem acessível e de fácil interpretação. 
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Com relação ao processo de capacitação periódica de professores e 

funcionários, o Gráfico 5 explicita os resultados da pesquisa cujos dados 

evidenciaram que 72% dos pesquisados concordam totalmente enquanto 28% 

concordam parcialmente, sendo que nenhum deles apresentou qualquer tipo de 

discordância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 5: Acreditamos que os professores e funcionários do Colégio do Carmo 
recebem capacitações periódicas 

    Fonte: Dados da pesquisa 

 

É indispensável para uma instituição de ensino manter os seus colaboradores 

sempre capacitados e atualizados com as novidades do mercado e com os 

conhecimentos exigidos pela sua função, no sentido de prestar um serviço de 

qualidade e encantar os clientes. 

Além, disso, conforme ensinamentos de Lucena (1992) os funcionários devem 

ter em mente a necessidade de adaptação às situações impostas pelo trabalho 

assim como a assimilação de novos conhecimentos, pois somente dessa forma 

poderá superar os desafios que se apresentam.   

Ter uma equipe bem treinada e capacitada é uma das prioridades do Colégio 

Nossa Senhora do Carmo, que disponibiliza cursos de capacitação periódicos tanto 

para professores quanto para o pessoal das áreas operacional e técnica. Dessa 

forma, a instituição destaca-se por possuir um plano de capacitação docente para 

professores que reciclam seus conhecimentos e desenvolvem novas técnicas e 
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didáticas de ensino para serem aplicadas em salas de aula, melhorando a qualidade 

de ensino. 

Outro aspecto importante na avaliação dos pais no momento de escolherem a 

escola particular de ensino médio para seus filhos está relacionado ao apoio 

didático-pedagógico oferecido pela instituição. O Gráfico 6 revela os resultados 

dessa questão onde 48% dos pesquisados concordam totalmente, enquanto 47% 

concordam parcialmente, 4% discordam parcialmente e 1% discordam totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 6: Escolhemos essa escola devido à assistência prestada pela 
coordenação didático-pedagógica 

    Fonte: Dados da pesquisa 

 

O comportamento dos consumidores de serviços educacionais de ensino 

médio indica que os mesmos valorizam, como pode ser observado no respectivo 

gráfico, a assistência prestada pela coordenação didático-pedagógica da instituição. 

Essa assistência está relacionada à participação dos pais e alunos nas 

decisões e no aperfeiçoamento dos processos ensino-aprendizagem e até mesmo 

no âmbito administrativo. A participação dos pais se dá por intermédio da 

associação de pais e mestres que consiste numa entidade civil de personalidade 

jurídica que visa integrar a comunidade, o poder público, a escola e a família com a 

finalidade de chegar a um desempenho mais eficiente do processo educativo. 

Conforme observação de Luck (2000), é com a participação democrática de 

todos os envolvidos no processo escolar que a instituição poderá crescer e se 
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desenvolver para enfrentar os desafios que se lhe impõem. 

Uma das funções da coordenação didático-pedagógica é o estabelecimento 

de uma via de comunicação constante e efetiva com toda a comunidade escolar, 

buscando a gestão democrática, principalmente quando se trata do diálogo e a 

participação das famílias. 

A capacitação e eficiência do corpo docente foram exploradas pelo 

instrumento de pesquisa e os seus resultados são apresentados no Gráfico 7 que se 

segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 7: Buscamos o Colégio do Carmo devido à capacitação e eficiência do 
corpo docente 

    Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os resultados mostrados pelo gráfico indicam que 64% dos pesquisados 

concordam totalmente, 35% concordam parcialmente, 1% discordam parcialmente e 

nenhum pesquisado discorda totalmente. 

Segundo Leite (1999), para assumirem a responsabilidade do processo 

educativo, os educadores devem estar abertos às mudanças, reavaliando seus 

conceitos, ideologias e valores, para atuar como elemento facilitador no processo de 

conscientização e construção da cidadania. 

O Colégio Nossa Senhora do Carmo busca a qualificação dos seus 

professores por acreditar que esta é condição necessária para maximização da 
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qualidade do processo ensino-aprendizagem capaz de elevar o rendimento dos 

alunos. Um professor capacitado e competente é capaz de resgatar o interesse e a 

participação dos alunos nas aulas aspecto que é fundamental para um ensino de 

qualidade e mais eficiente. Também será capaz de manter um bom diálogo entre a 

comunidade escolar buscando a inclusão da família no processo. 

A atualização do material didático oferecido pelo Colégio Nossa Senhora do 

Carmo como fator influenciador da decisão de contratação dos serviços 

educacionais foi explorada pela questão 8 do instrumento de pesquisa, cujos 

resultados encontram-se no Gráfico 8, em que 63% concordam totalmente, 35% 

concordam parcialmente, 2% discordam parcialmente e nenhum pesquisado 

discordou totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 8: O material didático do Colégio do Carmo é constantemente atualizado 
    Fonte: Dados da pesquisa 

 

Segundo Castells (2006), a sociedade passa por constantes transformações, 

assim como a dinâmica cultural e a vida contemporânea que vêm sofrendo 

influências da globalização exigindo a atualização constante dos conhecimentos. 

Como demonstrado na pesquisa, os pais consideram o aspecto da 

atualização do material didático com um fator importante que influencia no seu 

comportamento de consumo, uma vez que as informações e conhecimentos 

encontram-se em constante transformação devido à influência da globalização no 

fluxo dessas informações. 
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Dessa forma, para permanecerem atualizados e sintonizados com os 

acontecimentos globais é necessário que os alunos possam contar com materiais 

que sejam atualizados periodicamente, na mesma velocidade das transformações 

sociais, econômicas e políticas. 

A questão que finaliza a investigação da influência dos aspectos didático-

pedagógicos sobre o comportamento dos consumidores de serviços educacionais 

encontra-se disposta no Gráfico 9, onde foi levantada a questão acerca do 

desenvolvimento da relação entre escola e família como preocupação constante da 

instituição. 

Os resultados demonstraram que 69% concordam totalmente que esse fator 

possui influência nos seus comportamentos, enquanto 28% concordam 

parcialmente, 3% discordam parcialmente e nenhum discordou totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 9: O desenvolvimento da relação entre escola e família é uma 
preocupação constante do Colégio do Carmo 

    Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para Gadotti (1994, p. 2), o desenvolvimento da relação entre escola e família 

abrange a participação na gestão escolar que “significa inteirar-se e opinar sobre os 

assuntos que dizem respeito à escola, o que exige um aprendizado que é, ao 

mesmo tempo, político e organizacional”. Nesse sentido, exige uma mudança de 

mentalidade da comunidade escolar, onde cada um é responsável pela escola, 

implicando que cada membro não seja apenas fiscalizador, mas, dirigente e gestor. 
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Os pais valorizam a preocupação da instituição com a relação escola/família 

no momento de definir qual escola desejam para seus filhos. Esse aspecto mostra a 

importância de se estabelecer um canal aberto de comunicação entre a instituição 

de ensino e a família. A escola busca reforçar esse relacionamento por meio da 

participação dos pais em eventos beneficente e ações sociais que envolvem pais, 

alunos, direção, professores e a própria comunidade. 

5.3 Análise da influência dos aspectos internos sobre a decisão 
dos consumidores de serviços educacionais de ensino médio 

Os aspectos internos estão relacionados ao quarto objetivo específico que 

buscou analisar a influência dos aspectos econômicos como os custos das 

mensalidades e dos materiais didáticos, a segurança e os resultados apresentados 

pelos alunos. As questões que trataram tais aspectos foram as de números 10, 11 e 

12, que são analisadas a partir de agora. 

O Gráfico 10 apresenta os resultados da questão que avalia à influência da 

relação custo/benefício dos serviços educacionais da instituição sobre o processo 

decisória em compra para aquisição de tais serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 10: Os serviços educacionais oferecidos são compatíveis com o 
investimento realizado 

    Fonte: Dados da pesquisa 
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Como demonstrado no referido gráfico, 45% concordam totalmente, 44% 

concordam parcialmente, enquanto 10% discordam parcialmente e 1% discordam 

totalmente de que os serviços educacionais são compatíveis com os investimentos 

realizados pelos pesquisados. 

Considerando a qualidade dos serviços educacionais prestados pelo Colégio 

Nossa Senhora do Carmo, o Gráfico 11 revela que 33% dos pesquisados 

concordam totalmente, 55% concordam parcialmente, 12% discordam parcialmente 

e nenhum pesquisado discorda totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 11: A qualidade dos serviços disponibilizados pelo Colégio do Carmo 
supera as minhas expectativas 

    Fonte: Dados da pesquisa 

 

Aproximadamente um terço dos pesquisados concordam que a qualidade dos 

serviços superam as suas expectativas e a maioria absoluta 55% concordam 

parcialmente com a questão. Esse nível de concordância seja total ou parcial 

demonstra que esse aspecto é um fator de grande valor de influência sobre o 

processo decisório de compra dos consumidores de serviços educacionais da rede 

privada de ensino. 

Em geral os pais buscam proporcionar uma educação de qualidade, 

diferenciada que inclua os seus filhos no ambiente acadêmico e habilite-os a 

enfrentar o mercado de trabalho com plena consciência das influências da 

globalização e da concorrência.  
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Nesse sentido, certamente irão optar pela instituição que realmente consiga 

trabalhar as capacidades e aptidões do jovem no sentido de prepará-lo tanto para o 

mercado de trabalho quanto para a vida particular. Dessa forma a instituição de 

ensino é capaz de superar as expectativas dos pais e assim conquistando a 

confiança e promovendo o bem estar de seus filhos. 

O Gráfico 12 trata de um aspecto relevante no tocante à pesquisa pois trata 

dos resultados alcançados pelos alunos a partir das metodologias utilizadas pela 

instituição. O que se observou foi que 48% dos pesquisados concordam totalmente, 

41% concordaram parcialmente, 10% discordaram parcialmente e 1% discordam 

totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 12: Percebi uma grande evolução na capacidade intelectual do meu filho 
após entrar no Colégio do Carmo 

    Fonte: Dados da pesquisa 

 

Resgatando os conhecimentos de Hengemühle (2010), o desenvolvimento da 

capacidade intelectual do aluno é resultado dos esforços do professor em organizar 

a ação pedagógica, desafiando o estudante a partir de problemas, levando-o a 

situar-se diante destes problemas no passado, tendo o conteúdo teórico como luz 

para compreender e resolver os problemas e, a partir deste momento, o estudante 

recebe outros problemas os quais precisa resolver, apoiando-se no conteúdo teórico 

desenvolvido.  

Dessa forma, um processo de pesquisa e, além de estarmos coerentes com o 
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perfil idealizado, estamos apoiados nos fundamentos teóricos que embasam a 

educação da contemporaneidade.  

Em um processo decisório no qual o consumidor possui os mais diversos 

tipos de prioridades na aquisição de serviços educacionais de ensino médio, 

considerando os custos com a educação dos filhos, é importante que os resultados 

sejam efetivos e realmente compensem os investimentos realizados. 

5.4 Análise da influência dos aspectos externos sobre a decisão 
dos consumidores de serviços educacionais de ensino médio 

Os aspectos analisados nesta sessão são aqueles relacionados às forças 

ambientais externas que atuam sobre o processo decisório de compra dos 

pesquisados. As questões que trataram tais aspectos foram as de números 13, 14, 

15, 16, 17, 18 e 19, analisadas a seguir. 

O Gráfico 13 relaciona o nível de influência que a falta de confiança dos 

pesquisados, com relação à rede pública de ensino, exerce sobre a decisão de 

aquisição de serviços educacionais da rede privada de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 13: Escolhemos o Colégio do Carmo por não confiarmos na rede pública 
de ensino 

    Fonte: Dados da pesquisa 

 

Conforme os resultados apresentados pelo gráfico, 23% dos pesquisados 
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concordaram totalmente, 44% concordaram parcialmente, 21% discordaram 

parcialmente e 12% discordaram totalmente. 

Enquanto aproximadamente dois terços dos pesquisados concordam total ou 

parcialmente com a afirmativa de que a falta de confiança na rede pública de ensino 

é um fator que influencia a decisão pela rede de ensino privada, um terço discordou 

parcial ou totalmente desse aspecto. Apesar das deficiências da rede pública de 

ensino um terço dos pesquisados optou por não atribuir à falta de confiança naquele 

sistema a opção pela rede privada de ensino médio. 

De acordo com Akkari (2001), atualmente as escolas particulares têm se 

mostrado melhores que as públicas devido ao baixo rendimento dos alunos da rede 

pública com relação aos da rede privada, em avaliações oficiais do Ministério da 

Educação. As diferenças são mais significativas no tocante ao exame vestibular nos 

cursos mais concorridos de universidades federais onde a diferença chega a 80% 

em favor das particulares. Apesar das políticas públicas visarem garantir um 

determinado número de vagas nas universidades para os estudantes da rede 

pública, ainda assim as diferenças na qualidade de cada um são evidentes. 

O Gráfico 14 se refere a outro aspecto externo de influência sobre a decisão 

de compra dos consumidores, relacionado ao fato do Colégio Nossa Senhora do 

Carmo pertencer à rede CNEC de ensino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 14: Confiamos mais no Colégio do Carmo do que em escolas que não 
fazem parte de uma rede de ensino 

    Fonte: Dados da pesquisa 
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Os valores construídos a partir dessa questão demonstram que 32% dos 

pesquisados concordam totalmente, 48% concordam parcialmente, 15% discordam 

parcialmente e 5% discordam totalmente. 

Tais resultados demonstram que é de grande relevância para os pesquisados 

o Colégio Nossa Senhora do Carmo fazer parte de uma rede de ensino como a 

CNEC. Uma escola que faz parte de uma rede de ensino conta com o suporte e o 

apoio para o desenvolvimento de suas atividades. 

Segundo Brum, Godoy e Radharamanam (1998) nos estudos relacionados à 

Teoria das Organizações está relacionado às redes organizacionais com ênfase em 

seus elementos culturais, onde são destacados os seus benefícios estratégicos e 

econômicos além do papel dos fatores socioculturais no desenvolvimento e 

crescimento desses arranjos organizacionais. 

Dessa forma, observou-se que o fato do Colégio Nossa Senhora do Carmo 

pertencer à rede CNEC de ensino é um diferencial bastante valorizado pelos pais e 

responsáveis pelo processo decisório no que se refere ao consumo de serviços 

educacionais de ensino médio da rede privada de ensino. 

Ao serem questionados se os pais optaram pelo Colégio Nossa Senhora do 

Carmo devido à sua tradição no mercado unaiense, 48% concordaram totalmente, 

37% concordaram parcialmente, 11% discordaram parcialmente e 4% discordaram 

totalmente, conforme demonstrado no Gráfico 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 15: Buscamos o Colégio do Carmo devido à sua tradição em Unaí 
    Fonte: Dados da pesquisa 
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Uma organização de tradição no mercado pode significar que possui 

competência, credibilidade, segurança e é capaz de oferecer um produto/serviço de 

qualidade.  

Segundo Ouchi (1982, p. 203) tradição e clima formam a cultura 

organizacional e “mais do que isso, cultura implica os valores de uma organização, 

tais como agressividade, defesa ou agilidade – valores que estabelecem um padrão 

para atividades, opiniões e ações.” 

Assim, uma instituição de ensino que possua tradição significa que ela 

conseguiu reproduzir a sua cultura e seus valores através do tempo, consolidando-

se e aperfeiçoando a sua relação com o mercado consumidor. 

A confiabilidade de uma instituição de ensino pode ser avaliada a partir da 

sua reputação, ou seja, o nível de credibilidade atribuído pelo mercado consumidor 

com relação aos seus serviços prestados. 

O Gráfico 16 apresenta os resultados dessa questão onde 61% concordaram 

totalmente que a reputação é um elemento muito importante na hora da escolha da 

instituição, 32% concordaram parcialmente, 1% discorda parcialmente e 6% 

discordam totalmente da questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico 16: Buscamos o Colégio do Carmo devido à sua reputação 
    Fonte: Dados da pesquisa 

 

A reputação de uma instituição de ensino também depende muito da sua 

cultura que a diferencia das outras, possibilitando a formação de sua identidade. Sua 
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cultura proporcionará maior nível de envolvimento dos seus colaboradores com os 

interesses organizacionais, estimulando sua estabilidade e o seu desenvolvimento. 

A cultura é o que faz a junção e mantém a lógica da organização, 

favorecendo a ética para as práticas e diálogos dos funcionários, e principalmente, 

“a cultura serve como sinalizador de sentido e mecanismo de controle que orienta e 

dá forma às atitudes e comportamentos dos funcionários”. (ROBBINS, 2005, p.378) 

O Gráfico 17 traz os resultados da questão que buscou saber se os pais 

optaram pela instituição, devido seus filhos gostarem do Colégio, onde foi 

demonstrado que 72% concordam totalmente, 21% concordam parcialmente, 4% 

discordam parcialmente e 3% discordam totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 17: O(a) nosso(a) filho(a) gosta do Colégio do Carmo 
    Fonte: Dados da pesquisa 

 

O resultado expressivo no que se refere à concordância dos pais quanto à 

questão indica que é importante o filho gostar, ou seja, nutrir um sentimento de 

afinidade com o Colégio para que a relação entre os alunos, pais e instituição seja 

mais profícua. Para tanto, o aluno tem que estar motivado com a instituição e a 

aprender. 

Nesse sentido, recordando os ensinamentos de Tapia (1999), o autor observa 

que a motivação e o incentivo são elementos essenciais para uma aprendizagem 

efetiva e duradoura. 
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Nesse sentido, o papel do professor passa a ser fundamental no processo de 

aprendizagem, devendo propor e debater com os alunos os objetivos e os conteúdos 

de cada aula, no desenvolvimento das atividades que são necessárias para a 

assimilação da disciplina, num exercício cognitivo que lhes permitam a assimilação 

consciente dos conhecimentos e habilidades. 

Ao serem questionados acerca do motivo que levou à escolha do Colégio do 

Carmo como escola dos seus filhos teria sido a indicação de outros pais e/ou 

amigos, 21% dos pesquisados responderam que concordam totalmente, 32% 

concordam parcialmente, 13% discordam parcialmente e 34% discordam totalmente, 

como encontra-se expresso no Gráfico 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 18: Escolhemos o Colégio do Carmo devido a indicação de outros pais 
e/ou amigos 

    Fonte: Dados da pesquisa 

 

Esse foi um dos dois aspectos da pesquisa cujo nível de discordância (total e 

parcial) ultrapassou estatisticamente os níveis de concordância (total e parcial), o 

que indica que a maioria dos pais pesquisados não leva muito em consideração a 

opinião de terceiros, dando maior importância a outros aspectos. 

O resultado em questão demonstra que os pais ou responsáveis pelos alunos 

não atribuem muito valor à opinião de outros pais ou amigos, indicando que os 

outros fatores possuem maior relevância para o processo decisório pela escola de 
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ensino médio para seus filhos. 

Questionados se já conheciam os colegas com os quais o filho iria estudar, o 

Gráfico 19 indicou que 11% concordam totalmente, 36% concordam parcialmente, 

13% discordam parcialmente enquanto 40% discordam totalmente da questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 19: Já conhecia os colegas com os quais meu filho iria estudar 
    Fonte: Dados da pesquisa 

 

Essa questão foi o segundo aspecto onde os níveis de discordância ficaram 

estatisticamente acima dos níveis de concordância, o que significa que os pais não 

consideram esse fator relevante no momento de escolher a escola de ensino médio 

para seus filhos. 

O aspecto analisado, assim como o anterior também não possui grande 

relevância para o processo decisório dos pais ou responsáveis. Portanto, tais fatores 

possuem baixo nível de significância para a pesquisa uma vez que os resultados 

não apresentaram níveis de concordância elevados como os outros aspectos. 

5.5 Resumo dos resultados mais relevantes da pesquisa 

A seguir, são apresentados quadros contendo os resultados mais relevantes 
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da pesquisa de campo. O quadro abaixo mostra os resultados das questões 

relacionadas aos aspectos didáticos-pedagógicos, onde foram destacados os 

resultados mais relevantes. 

 

Fatores determinantes para escolha 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

2. Optamos pelo Colégio do Carmo por causa dos 
professores. 

48% 45% 6% 1% 

3. Buscamos uma escola que além do ensino 
regular ofereça conteúdos suplementares. 

84% 16% 0% 0% 

4. O Colégio do Carmo disponibiliza material 
didático confiável e de qualidade. 

64% 33% 3% 0% 

5. Acreditamos que os professores e funcionários do 
Colégio do Carmo recebem capacitações 
periódicas. 

72% 28% 0% 0% 

6. Escolhemos essa escola devido à assistência 
prestada pela coordenação didático-pedagógica. 

48% 47% 4% 1% 

7. Buscamos o Colégio do Carmo devido à 
capacitação e eficiência do corpo docente. 

64% 35% 1% 0% 

8. O material didático do Colégio do Carmo é 
constantemente atualizado. 

63% 35% 2% 0% 

9. O desenvolvimento da relação entre escola e 
família é uma preocupação constante do Colégio do 
Carmo. 

69% 28% 3% 0% 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O quadro a seguir mostra que os níveis de discordância parcial das questões 

relacionadas aos aspectos internos da instituição. 

 

Fatores determinantes para escolha 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

10. Os serviços educacionais oferecidos são 
compatíveis com o investimento realizado. 

45% 44% 10% 1% 

11. A qualidade dos serviços disponibilizados pelo 
Colégio do Carmo supera as minhas expectativas. 

33% 55% 12% 0% 

12. Percebi uma grande evolução na capacidade 
intelectual do meu filho após entrar no Colégio do 
Carmo. 

48% 41% 10% 1% 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Numa relação inversamente proporcional, observa-se que na medida em que 

os níveis de concordância total se reduziram para as questões em apreço, os níveis 

de discordância parcial se elevaram, indicando que pode existir certa apreensão das 

famílias quanto à compatibilidade entre os investimentos realizados e os serviços 

educacionais oferecidos pela instituição, quanto à superação das expectativas do 
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consumidor com relação à qualidade dos serviços e também quanto ao rendimento 

dos filhos ao entrarem para o Colégio Nossa Senhora do Carmo. 

A partir da análise das questões relativas à influência de fatores externos 

sobre o comportamento de compra dos pais, observou-se que a maioria das 

questões apresentaram níveis de discordância (parcial e total), ainda maiores, com 

relação aos aspectos internos, principalmente os de discordância total, como 

destacado no quadro abaixo. 

 

Fatores determinantes para escolha 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

13. Escolhemos o Colégio do Carmo por não 
confiarmos na rede pública de ensino. 

23% 44% 21% 12% 

14. Confiamos mais no Colégio do Carmo do que 
em escolas que não fazem parte de uma rede de 
ensino. 

32% 48% 15% 5% 

15. Escolhemos o Colégio do Carmo, devido à sua 
tradição em Unaí. 

48% 37% 11% 4% 

16. Optamos pelo Colégio do Carmo devido à sua 
reputação. 

61% 32% 1% 6% 

17. O(a) nosso(a) filho(a) gosta do Colégio do 
Carmo. 

72% 21% 4% 3% 

18. Escolhemos o Colégio do Carmo devido a 
indicação de outros pais e/ou amigos. 

21% 32% 13% 34% 

19. Já conhecia os colegas com os quais meu filho 
iria estudar. 

11% 36% 13% 40% 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Assim, foram fatores menos determinantes na escolha dos consumidores pela 

escola de ensino médio privada para seus filhos aspectos como a falta de qualidade 

da rede pública de ensino, a indicação de terceiros e conhecer os colegas dos filhos 

com os quais irão estudar. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente no Brasil existe uma grande disparidade no que se refere à 

qualidade da educação entre os setores público e privado. Enquanto a educação 

pública vem sofrendo com a falta de investimentos dos governos e também com a 

falta de estrutura, o setor privado vem investindo cada vez mais em qualidade, 

infraestrutura, recursos didático-pedagógicos, enfim, buscando o aperfeiçoamento 

dos serviços educacionais. 

Considerando essa realidade é natural que as famílias que possuem 

melhores condições financeiras busquem a rede privada de ensino com a intenção 

de fornecerem uma educação de melhor qualidade para seus filhos, optando pela 

instituição que melhor satisfaça às suas expectativas. 

Nesse sentido, a questão problema que norteou a presente pesquisa está 

relacionada aos fatores determinantes para as famílias na escolha da instituição de 

ensino médio privado para seus filhos, no município de Unaí/MG. 

O trabalho de pesquisa apoiou-se em objetivos que pretendiam inicialmente 

analisar se aspectos relacionados à infraestrutura da instituição constituem-se 

fatores relevantes para a tomada de decisão das famílias, logo após pretendeu 

analisar a influência dos aspectos didático-pedagógicos sobre o processo de 

decisão de compra das famílias, seguido pela perspectiva de identificar a influência 

de aspectos internos, como os econômicos, a segurança, os resultados 

apresentados pelos alunos, sobre a decisão de compra e finalmente verificar a 

influência de fatores externos (falta de confiança na rede pública, reputação, 

tradição, etc.) que são relevantes no momento da escolha da escola de seus filhos. 

Metodologicamente a pesquisa é caracterizada quanto aos seus objetivos 

como descritiva onde se lançou mão das mais variadas fontes de informações 

disponíveis como documentos internos revistas e materiais disponíveis em meios 

eletrônicos. Considerando a natureza dos dados classifica-se como uma pesquisa 

quantitativa, cujo instrumento de pesquisa utilizado para a coleta de dados foi um 

questionário objetivo com opções de múltipla escolha, aplicado à amostra composta 

por 75 pais de alunos. 
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A infraestrutura do Colégio Nossa Senhora do Carmo foi um dos aspectos 

analisados pela pesquisa e que apresentou níveis de concordância (total e parcial) 

de 71% como fator de influência na decisão de consumo dos pais dos alunos, 

resultado que corresponde ao segundo objetivo específico. A implicação prática 

desse aspecto relaciona-se à necessidade da instituição sempre manter as 

condições e a qualidade de sua infraestrutura para atender os seus clientes. 

O terceiro objetivo específico buscou analisar o nível de influência dos 

aspectos didático-pedagógicos sobre o processo decisório das famílias na escolha 

da instituição de ensino privada para seus filhos. Tais aspectos foram os que 

apresentaram os mais altos níveis de total concordância com relação às questões 

respondidas pelos pesquisados. Esse aspecto pode ser considerado um dos mais 

relevantes pois estão relacionados às formas de se ensinar e de se gerir o processo 

ensino-aprendizagem. 

O comportamento dos pais no momento da decisão pela instituição de ensino 

médio privado para seus filhos priorizam a oferta de conteúdos suplementares, 

qualidade, confiabilidade e atualidade do material didático, capacitação dos 

colaboradores, eficiência e capacidade dos professores e a qualidade da relação 

escola-família. 

Considerando as questões relacionadas aos aspectos internos, apesar dos 

níveis de concordância (total e parcial) terem permanecidos elevados, o que mais se 

destacou foi a sensível elevação dos níveis de discordância parcial, das questões 

relativas à relação custo-benefício entre os investimentos realizados e os serviços 

educacionais oferecidos pela instituição, às expectativas quanto à qualidade dos 

serviços disponibilizados e à evolução na capacidade intelectual do filho ao entrar 

para a instituição. 

O quinto objetivo específico, que buscou verificar, por meio das questões a 

ele relacionadas, o nível de influência dos fatores externos sobre o comportamento 

de compra das famílias, revelou que aspectos como a desconfiança na rede pública 

de ensino, a indicação de outros pais e/ou amigos e o prévio conhecimento de 

alunos que seriam colegas dos seus filhos, exercem menores níveis de influência 

que fatores como a escola fazer parte de uma renomada rede de ensino, a tradição 

e a reputação do Colégio Nossa Senhora do Carmo e também devido ao filho gostar 

da escola. 
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O que se pôde concluir com a pesquisa foi que os fatores que mais 

influenciam o comportamento de consumo dos pais na contratação de serviços 

educacionais de ensino médio privado para seus filhos são os relacionados aos 

aspectos didáticos-pedagógicos e aqueles que menos influenciam são aqueles 

relacionados aos fatores externos como a desconfiança na rede pública de ensino, 

indicação de outros pais ou amigos e o conhecimento dos jovens que estudarão com 

seus filhos. 

Algumas das limitações do estudo se referem à ausência de um maior 

número de pesquisas nessa área bem como a disponibilidade de literatura 

especializada. Também limitaram o estudo as dificuldades na aplicação da pesquisa, 

devido o número reduzido de colaboradores e apoio logístico da própria instituição.  

Futuras pesquisas poderão ser empreendidas no sentido de avaliarem os 

aspectos qualitativos da rede pública de ensino e os motivos que levam os pais a 

recorrerem à rede privada de ensino médio. Pesquisas nesse campo serão de 

grande importante para a identificação de possíveis problemas e falhas da rede 

pública, servindo como fonte de informações e parâmetros para o aperfeiçoamento 

do processo ensino-aprendizagem da escola pública de nível médio. 
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APÊNDICE A 
 

Questionário dos fatores determinantes para os pais na escolha da escola 
particular de ensino médio 

 
 

Fatores determinantes para escolha 
Concordo 
totalmente 

Concordo 
em parte 

Discordo 
em parte 

Discordo 
totalmente 

1. A escolha pelo Colégio do Carmo ocorreu devido 
à qualidade de sua estrutura física.  

    

2. Optamos pelo Colégio do Carmo por causa dos 
professores. 

    

3. Buscamos uma escola que além do ensino 
regular ofereça conteúdos suplementares. 

    

4. O Colégio do Carmo disponibiliza material 
didático confiável e de qualidade. 

    

5. Acreditamos que os professores e funcionários do 
Colégio do Carmo recebem capacitações 
periódicas. 

    

6. Escolhemos essa escola devido à assistência 
prestada pela coordenação didático-pedagógica. 

    

7. Buscamos o Colégio do Carmo devido à 
capacitação e eficiência do corpo docente. 

    

8. O material didático do Colégio do Carmo é 
constantemente atualizado. 

    

9. O desenvolvimento da relação entre escola e 
família é uma preocupação constante do Colégio do 
Carmo. 

    

10. Os serviços educacionais oferecidos são 
compatíveis com o investimento realizado. 

    

11. A qualidade dos serviços disponibilizados pelo 
Colégio do Carmo supera as minhas expectativas. 

    

12. Percebi uma grande evolução na capacidade 
intelectual do meu filho após entrar no Colégio do 
Carmo. 

    

13. Escolhemos o Colégio do Carmo por não 
confiarmos na rede pública de ensino. 

    

14. Confiamos mais no Colégio do Carmo do que 
em escolas que não fazem parte de uma rede de 
ensino. 

    

15. Escolhemos o Colégio do Carmo, devido à sua 
tradição em Unaí. 

    

16. Optamos pelo Colégio do Carmo devido à sua 
reputação. 

    

17. O(a) nosso(a) filho(a) gosta do Colégio do 
Carmo. 

    

18. Escolhemos o Colégio do Carmo devido a 
indicação de outros pais e/ou amigos. 

    

19. Já conhecia os colegas com os quais meu filho 
iria estudar. 

    

 


