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RESUMO

O presente estudo buscou analisar quais fatores influenciaram os estudantes de
Administração e Processos Gerenciais na escolha da instituição de ensino
superior. Para tanto, realizou-se pesquisa quantitativa, classificada, quantos aos
fins, como descritiva e, quanto aos meios, como um levantamento de campo
(survey). O universo da pesquisa foi composto de alunos dos cursos de
Administração e Processos Gerenciais da Faculdade de Ensino de Minas Gerais
(FACEMG), localizada na cidade de Belo Horizonte. A amostra, pelos alunos dos
1º a 7º períodos de Administração e 1º a 4º períodos de Processos Gerenciais,
campus Pampulha, turno noite. Pelos resultados, observou-se que os principais
atributos que influenciaram os alunos na escolha da IES foram: (a) a diversidade
de turnos em que as aulas são lecionadas; (b) as mensalidades dos cursos; (c) a
diversidade de opções de cursos e (d) o conceito da instituição no Ministério da
Educação e Cultura (MEC). Os fatores: preço, corpo docente e cursos ofertados
tiveram mais influência para os alunos de ambos os cursos.
Palavras-chave: Comportamento do consumidor. Instituições de ensino superior.
Fatores de influência.

ABSTRACT

This study investigates what factors influenced students of Administration and
Management Processes in the choice of higher education institution. To do so, we
performed quantitative research, classified, how to purpose, as descriptive and as
to the means, as a field survey. The research sample was composed of students
of Administration and Management Processes of Faculdade de Ensino de Minas
Gerais (FACEMG), located in the city of Belo Horizonte. The sample, by the
students of 1st to 7th periods of Directors and 1 to 4 periods of Managerial
Processes, Campus Pampulha, night shift. From the results, it was observed that
the main attributes influencing students in the choice of the IES were: (a) the
diversity of shifts in which classes are held; (b) the tuition of the courses; (c) the
diversity of courses and (d) the concept of the institution in the Ministry of
Education and Culture (MEC) options. The factors: price, faculty and courses
offered had more influence for the students of both courses

Key words: Consumer behavior. Influence factors. Institutions of higher
education.
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1 INTRODUÇÃO

O término do ensino médio, com a iminente escolha por um curso superior,
costuma ser um momento difícil na vida dos jovens. Com idades geralmente entre
17 e 19 anos, ou próximo disso, muitos estudantes ainda não sabem a profissão
que desejam seguir. É uma escolha complexa, que pode ser influenciada por
fatores como: facilidade para ingresso no curso, seja ela geográfica ou de acesso;
imagem da profissão; possibilidade de ascensão financeira; oportunidades no
mercado de trabalho; gratuidade ou baixo custo das mensalidades; influências de
amigos, familiares, professores ou profissionais de ensino da instituição onde
estudou e aptidão e vocação para o curso ou profissão (COBRA; BRAGA, 2004).
Com pouca idade e tantas variáveis podendo influenciar sua decisão, nem
sempre os recém-formados no segundo grau têm convicção da profissão que
querem seguir por toda a vida.

Após a escolha do curso superior, os jovens se veem diante de outra importante
decisão: a escolha da instituição em que irão estudar. Escolher uma instituição de
ensino superior (IES) também é uma tarefa bastante complexa. Inúmeros fatores
podem influenciar nessa decisão, como: localização da IES; valor da mensalidade
ou gratuidade do ensino; flexibilidade de horários; imagem da instituição no
mercado; influência de familiares e amigos; corpo docente; e desejo pessoal,
entre outros. Os estudantes, nesse momento, precisam realizar um levantamento
das instituições que oferecem o curso que desejam e verificar quais estão de
acordo com suas possibilidades e expectativas.

São diversas as opções de IES no Brasil. Segundo informações disponíveis no
sítio do Ministério da Educação (MEC), em janeiro de 2014 havia 2.652
instituições de ensino superior no país. Destas, 291 eram públicas, 2.339
particulares e 22 se enquadravam como especiais2, no tocante à categoria
administrativa da instituição (BRASIL, 2014a). Do total de IES, em relação à sua
2

O enquadramento na categoria administrativa especial, à mesma época, ainda era objeto de
estudo pela Consultoria Jurídica (CONJUR/MEC). A Consultoria Jurídica é um órgão da Advocacia
Geral da União (AGU) que presta assistência ao MEC.
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organização acadêmica, 196 se enquadravam como universidades, 40 como
institutos federais, 181 como centros universitários e 2.235 como faculdades
(BRASIL, 2014a).

Percebe-se que o número de instituições particulares no país é significativamente
maior do que o de instituições públicas. Até o início dos anos 2000, o acesso às
particulares foi restrito àqueles que tinham poder financeiro para pagar as
mensalidades. As vagas nas instituições públicas, por sua vez, eram disputadas
entre os candidatos que não tinham condições de arcar com o custo mensal do
ensino e os que podiam custeá-lo, mas optavam pelas públicas por sua qualidade
e reconhecimento pelo mercado. Essa restrição, entretanto, foi suprimida pelos
programas educacionais criados pelo governo, no início dos anos 2000, como o
Programa Universidade para Todos (PROUNI), o Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) e o FIES (Financiamento Estudantil).

O PROUNI foi criado pelo governo federal em 2004 com a finalidade de conceder
bolsas de estudo parciais ou integrais a alunos de graduação e cursos
sequenciais de formação específica, em instituições de ensino privadas (BRASIL,
2014b). Seu público-alvo é formado por estudantes egressos do ensino médio, da
rede pública ou privada, sendo que, na segunda opção, é mandatório que os
alunos tenham estudado na condição de bolsistas integrais. Além disso, para
participar do programa, a renda per capita da família não pode ultrapassar três
salários mínimos. De acordo com informações do Portal PROUNI, na internet, até
processo seletivo do 2º semestre de 2013, mais de 1,2 milhão de alunos já tinham
sido atendidos, sendo 69% com bolsas de estudo integrais (BRASIL, 2014b). Em
2013, só poderiam participar do programa os candidatos que tivessem prestado o
ENEM, que, um ano antes, passou a substituir os vestibulares das universidades
federais e ser o principal meio de seleção destas.

Criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho dos estudantes que
concluíam o ensino médio, o ENEM tornou-se, em 2009, importante mecanismo
de seleção para o ingresso no ensino superior, público ou privado. Suas provas
acontecem uma vez ao ano e alcançar boas notas no exame, apesar de não
garantir vaga em alguma IES, é fundamental para que os estudantes concorram
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em melhores condições. Assim como aconteceu com o PROUNI, o ENEM tornouse obrigatório aos candidatos do FIES. Estudantes que concluíram o ensino
médio a partir de 2010 só podem solicitar o financiamento estudantil se tiverem
realizado o ENEM de 2010 ou ano posterior (INSTITUTO NACIONAL DE
ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA, 2014).

O FIES destina-se à concessão de financiamento a estudantes matriculados em
cursos superiores privados e presenciais, com avaliação positiva do MEC. Pode
ser solicitado por qualquer aluno que atenda a esses requisitos cuja renda familiar
bruta seja inferior a 20 salários mínimos, que o percentual de comprometimento
da renda familiar bruta per capita seja superior a 20% e que já não tenham sido
beneficiados com o financiamento anteriormente (BRASIL, 2014c). Por meio do
programa é possível financiar 50 a 100% do curso de graduação, dependendo do
perfil socioeconômico do aluno, a juros de 3,4% ao ano. Ao final do curso, o aluno
tem um período de carência de 18 meses para começar a pagar o seu
financiamento.

Com a democratização do ensino, trazida pelos programas governamentais, o
ensino superior tornou-se mais acessível a uma maior parte da população
brasileira. Essa maior acessibilidade criou uma nova demanda de estudantes,
acarretando a criação de novas IES, principalmente privadas, e mais
competitividade no mercado. As instituições perceberam que precisavam se
diferenciar ou perderiam mercado para a concorrência. Passaram a dispensar
mais atenção aos alunos – seus clientes. Entenderam que, quanto maior o
número de opções de escolha eles tivessem, maior seria o seu trabalho de
prospecção e retenção de alunos.

A concorrência entre as IES do mercado mineiro é grande. O número de
instituições em janeiro de 2014 era de aproximadamente 380, de acordo com
informações do Ministério da Educação. Belo Horizonte, capital mineira, é a
cidade com maior número de IES do estado. Segundo o MEC, no primeiro mês de
2014 havia 59 instituições de ensino na cidade, sendo 47 faculdades, seis centros
universitários, dois institutos federais e quatro universidades. Do total, apenas
seis oferecem ensino gratuito. As outras 53 são instituições de ensino privado.
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Assim como no restante do Brasil, o número de IES privadas em Belo Horizonte é
bastante superior ao de instituições públicas, e esse número tem crescido nos
últimos anos.

Enquanto as universidades públicas são historicamente reconhecidas pelo ensino
de qualidade, com foco na formação de pesquisadores e por selecionar melhor os
seus alunos a partir de processos seletivos mais rigorosos, as instituições
privadas geralmente são vistas de forma antagônica. Na prática, percebe-se que
o mercado das IES particulares é costumeiramente relacionado a processos
seletivos que não selecionam os estudantes mais preparados, e sim acontecem
por mera formalidade, pois visam apenas à questão financeira. Algumas dessas
instituições costumam também ser relacionadas ao ensino de baixa qualidade.
Percebe-se, entretanto, a existência de certo “preconceito” em relação às IES
privadas. Não se pode relacionar a qualidade do ensino à sua gratuidade.
Públicas ou privadas existem muitas IES que visam, cada dia mais, à qualidade
do ensino. Estas sabem que, se quiserem sobreviver à concorrência e conquistar
novos alunos, precisam melhorar continuamente a qualidade de seu ensino.

Uma diferença marcante entre as IES particulares e públicas é o conservadorismo
destas últimas em relação aos cursos oferecidos. Verifica-se que as instituições
particulares oferecem novos e diversificados cursos em um intervalo de tempo
muito mais curto do que as públicas, sejam eles de bacharelado, licenciatura ou
graduação tecnológica. O número de cursos tecnólogos, inclusive, aumentou
consideravelmente nessas instituições nos últimos 10 anos. As IES públicas, por
sua vez, tradicionalmente focam-se em cursos de bacharelado e algumas
licenciaturas e não têm o hábito de inaugurar novos cursos com a mesma
celeridade das particulares.

Um curso com grande procura e tradicionalmente oferecido pelas públicas e
particulares é o curso de bacharelado em Administração. Somente em Belo
Horizonte são ofertados 35 cursos, sendo 32 em instituições privadas e três nas
públicas (BRASIL, 2014a). O curso de Administração tem a duração de quatro
anos. Neste período, o aluno tem a oportunidade de aprender disciplinas
relacionadas às áreas da logística, marketing, recursos humanos, finanças, dentre
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outras. Depois de formado, o administrador pode atuar em empresas privadas, no
serviço público, como consultor ou até mesmo professor.

Outro curso bastante procurado, desta vez, de tecnologia, é o de Processos
Gerenciais. O curso, que tem duração de dois a dois anos e meio, dependendo da
instituição de ensino, é oferecido, somente em Belo Horizonte, por 11 instituições
privadas (BRASIL, 2014a). A grade curricular de Processos Gerenciais tem
disciplinas semelhantes às da Administração. Assim como o administrador, o
tecnólogo em Processos Gerenciais, depois de formado, pode atuar em empresas
públicas, privadas, prestando consultoria ou até mesmo lecionando em
instituições de ensino.

O fato de os cursos serem oferecidos por diversas IES permite, por um lado, que
o futuro aluno consulte várias instituições antes de optar por aquela em que
estudará. Por outro, praticamente obriga as IES, principalmente as particulares, a
tentar se diferenciar ao máximo para conseguir absorver a maior quantidade de
alunos, tamanha é a competitividade entre elas.

Para tanto, é preciso que conheçam os fatores mais importantes para a escolha
da IES pelos futuros alunos, assim podem se preparar para melhor atender às
demandas. Precisam verificar se os fatores que influenciam o público de um curso
de bacharelado, como Administração, por exemplo, são os mesmos que
influenciam o público de outro, como o tecnólogo em Processos Gerenciais, ou
até mesmo algum curso de licenciatura. Dessa forma, poderão formular
estratégias diferenciadas para cada público. O marketing tem importante papel na
realização dessas tarefas. Historicamente presente nas empresas, como prática,
o marketing e suas ferramentas passaram a ser bastante utilizados também pelas
IES. Segundo Kotler e Fox (1994, p. 25), “as instituições tornaram-se realmente
conscientes de marketing quando seus mercados passaram a sofrer mudança".
Perceberam que, com o aumento da competitividade, precisariam fazer algo
diferente para sobreviver e melhorar sua participação de mercado.

Algumas instituições privadas enfrentam problemas típicos do setor educacional,
como: evasão de alunos; dificuldades na formação de novas turmas, dependendo
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do curso; e baixo número de estudantes matriculados nos cursos oferecidos no
turno da manhã, entre outros. A evasão acontece, geralmente, pela decisão dos
alunos em trocar de instituição, trancar o curso momentaneamente ou até mesmo
abandoná-lo por motivos financeiros ou de outra natureza. Já as dificuldades
enfrentadas para a formação de novas turmas variam de acordo com o curso. Há
cursos em que a procura é relativamente grande, em outros, atingir o número
mínimo de alunos não é uma tarefa simples. A diferença entre o número de
alunos dos turnos manhã e noite pode ser explicada pela maioria dos estudantes
trabalhar durante o dia, em horário comercial, até mesmo como meio para quitar
os estudos.

Lidar com esses problemas, além de outros que aparecem no dia-a-dia, e,
principalmente, com a crescente competitividade do mercado educacional
privado, é um desafio para as instituições particulares. O desafio é ainda maior
quando se trata de atrair alunos para cursos que são oferecidos por diversas
instituições, como Administração e Processos Gerenciais, em Belo Horizonte, por
exemplo. Nesse contexto, o conhecimento sobre seu público-alvo, suas
necessidades, expectativas e os motivos que os fazem optar por uma ou outra
faculdade, quando decidem ingressar no ensino superior, torna-se de suma
importância. As instituições que melhor entenderem o que é realmente importante
para o aluno e conseguirem transformar esse entendimento em ações efetivas de
prospecção e manutenção certamente obterão vantagem competitiva perante a
concorrência.

Diante do exposto, propõe-se a seguinte questão como norteadora desta
pesquisa: quais os fatores influenciaram os estudantes de Administração e
Processos Gerenciais na escolha da IES?

1.1 Objetivos

Com o intuito de responder à questão norteadora, são propostos os objetivos
geral e específicos.
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1.1.1 Objetivo geral

Analisar quais fatores influenciaram os estudantes de Administração e Processos
Gerenciais na escolha da IES.

1.1.2 Objetivos específicos

a) Identificar os atributos que influenciaram os alunos na decisão pela IES.
b) Verificar as prioridades dos atributos, de acordo com o curso.
c) Identificar os principais fatores de influência valorizados pelos alunos.

1.2 Justificativa

O presente trabalho justifica-se pela necessidade que as IES têm de conhecer
melhor os fatores que têm influência na escolha de uma IES. Em um mercado
altamente competitivo, como o educacional, as IES precisam traçar estratégias
para prospectar e, posteriormente, reter clientes. Essa prospecção torna-se ainda
mais difícil quando se trata de cursos oferecidos por diversas instituições, como
os de Administração e Processos Gerenciais. Com mais opções, é grande a
probabilidade de os alunos buscarem diferenciais e serem mais criteriosos em
sua escolha. Identificar os fatores que os levam a optar por uma faculdade em
detrimento de outra é fundamental para que as instituições consigam nortear seu
planejamento estratégico em busca de novos alunos e mais participação no
mercado.

O tema é importante para o ambiente organizacional, uma vez que as
informações coletadas a partir da pesquisa poderão ser de grande utilidade para a
Faculdade de Ensino de Minas Gerais (FACEMG), instituição objeto de estudo. A
compreensão dos principais fatores que influenciam na escolha dos alunos
poderá servir

de instrumento

à diretoria da

competitividade perante os concorrentes.

IES para aumentar

sua
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Também é importante para a comunidade acadêmica, pois pretende apresentar
uma contribuição a respeito dos fatores de influência do consumidor no segmento
educacional, campo de estudos relativamente novo no Brasil, se comparado a
outros países, como os Estados Unidos da América (EUA). Nos EUA, os estudos
a respeito do tema iniciaram-se na década de 1970, enquanto no Brasil somente
a partir da década de 1990 se intensificaram as pesquisas e a bibliografia
nacional ainda pode ser bastante desenvolvida.

O trabalho mostra-se relevante à sociedade, uma vez que demonstra
preocupação em entender melhor o que é realmente importante para os
consumidores objeto do estudo, podendo assim ser utilizado pela instituição para
melhorar o atendimento e aumentar o nível de satisfação de seus usuários.

Finalmente, a pesquisa é de grande relevância para este autor, que é docente na
instituição pesquisada. A proposta em desenvolver esta dissertação na faculdade
foi muito bem aceita pelas coordenações dos cursos de Administração e
Processos Gerenciais, coordenação acadêmica e diretoria, que, além de
autorizar, passaram a incentivar o trabalho. Por um lado, a oportunidade
concedida permitiu trabalhar com um tema que sempre foi instigante. Por outro, a
possibilidade de contribuir, de alguma forma, com a instituição que abriu as portas
ao presente autor como docente e que lhe proporciona a satisfação de trabalhar
diariamente com o que gosta é algo gratificante.

1.3 Estrutura da dissertação

A dissertação está organizada em cinco capítulos. Na introdução, são
apresentados o tema, problema de pesquisa, objetivos geral e específicos,
justificativa e a estruturação do trabalho.

O segundo capítulo tem por propósito analisar as contribuições de autores que
desenvolveram suas respectivas teorias sobre o tema da pesquisa, que poderão
orientar a solução da questão norteadora, bem como apoiar a consecução dos
objetivos.
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Os

procedimentos

metodológicos,

abordados

no

terceiro

capítulo,

são

apresentados mediante a descrição dos passos adotados para o desenvolvimento
da pesquisa: caracterização da pesquisa quanto aos fins e quanto aos meios;
universo e amostra; procedimentos de coleta de dados, incluindo instrumento,
técnica e tipo de corte e, por fim, a elaboração e aplicação do instrumento de
coleta de dados.

O quarto capítulo é dedicado aos resultados encontrados e à sua discussão.
Inicia-se com um histórico da FACEMG, objeto de estudo da pesquisa, desde o
início de seus primeiros cursos, em 2009, até os dias atuais, em 2014. Em
seguida, é descrita a limpeza dos dados, na busca por missings (dados faltosos) e
outliers (dados extremos). Na sequência, realiza-se a análise de confiabilidade da
escala, a partir da determinação do Alpha de Cronbach. Logo após, são
demonstradas as análises descritivas do perfil dos respondentes e dos atributos
de influência na escolha da IES. Por fim, há a discussão dos dados encontrados
na pesquisa.

Finalmente, o quinto capítulo é destinado às considerações finais, às principais
conclusões da pesquisa, limitações e sugestões para futuros estudos.
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2 O

COMPORTAMENTO

DO

CONSUMIDOR

DE

SERVIÇOS

EDUCACIONAIS

Neste capítulo busca-se fundamentar, teoricamente, o trabalho, utilizando-se
ideias apresentadas pela literatura nas áreas de comportamento do consumidor e
consumo de serviços.

2.1 Comportamento do consumidor: conceitos e evolução

O estudo do comportamento do consumidor é de grande valia para as
organizações, pois permite que conheçam melhor os perfis, necessidades e
desejos de seus consumidores atuais e potenciais. Em mercados com altos níveis
de

competitividade,

a

compreensão

dos

fatores

que

influenciam

no

comportamento de compra tornou-se essencial às empresas que desejam
sobreviver e se destacar, inclusive as IES.

Diversos autores apresentam conceitos a respeito do assunto (BLACKWELL;
MINIARD; ENGEL, 2009; CHURCHILL; PETER, 2013; MOWEN; MINOR, 2003;
PETER; OLSON, 2009; SHETH; MITTAL; NEWMAN, 2001; SHIFMAN; KANUK;
2000; SOLOMON, 2011).

Segundo Solomon (2011, p. 33), o comportamento do consumidor aborda o
“estudo dos processos envolvidos quando indivíduos selecionam, compram, usam
ou descartam produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer
necessidades e desejos”.

Já Mowen e Minor (2003) definem-no como o estudo das unidades compradoras
(consumidores) e dos processos de troca envolvidos na aquisição, no consumo e
na disposição de mercadorias, serviços, experiências e de ideias.
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Por sua vez, Sheth, Mittal e Newman (2001, p. 29) o definem como sendo “as
atividades físicas e mentais realizadas por clientes de bens de consumo e
industriais que resultam em decisões e ações, como comprar e utilizar produtos e
serviços, bem como pagar por eles”.

Estudar o comportamento do consumidor envolve conhecer sentimentos,
pensamentos, experimentação e ações no processo de consumo (CHURCHILL;
PETER, 2013; PETER; OLSON, 2009). Envolve também saber como os
indivíduos gastam tempo, dinheiro e esforço no consumo. Segundo Shifman e
Kanuk (2000, p. 5), “engloba o estudo de o que compram, por que compram,
quando compram, onde compram, com que frequência compram e com que
frequência usam o que compram”.

O estudo do comportamento do consumidor é amplo. De acordo com Blackwell,
Miniard e Engel (2009), a chave para estudá-lo é descobrir os motivos e as
influências, internas e externas, que levam os indivíduos a agir de determinada
forma, ao questionar suas razões de consumo.

O comportamento do consumidor pode ser estudado sob duas óticas: a do
consumidor individual e a do consumidor organizacional. Os consumidores
individuais são as pessoas, enquanto os consumidores organizacionais são
representados por empresas. Apesar de apresentar diversas semelhanças, o
processo decisório de cada um é diferente. Neste trabalho será abordado apenas
o comportamento do consumidor individual.

O comportamento do consumidor tem relação direta com a estratégia de
marketing. Segundo Urdan e Urdan (2010), o entendimento do comportamento do
consumidor afeta, direta ou indiretamente, todas as decisões de marketing. A
implementação de estratégias de marketing sem a interpretação adequada dos
consumidores está fadada ao fracasso (URDAN; URDAN, 2010). Para Farias,
Kovacs e Silva (2008), é importante conhecer as preferências dos consumidores,
saber como, o que, onde e com qual frequência compram e, a partir dessas
informações, a organização poderá estar apta para a criação de estratégias de
marketing que lhe possibilitem atingir seu público-alvo.
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A área de marketing deve criar valor para o cliente e, para tanto, precisa conhecer
o seu comportamento e identificar os benefícios e os custos percebidos por ele no
processo de compra (HONORATO, 2004). Precisa entender os fatores que levam
os consumidores a adquirirem produtos ou serviços de determinadas empresas
em detrimento de outras. O conhecimento desses fatores “proporciona estratégias
de negócios que visam entender, antecipar e administrar as necessidades dos
clientes atuais e potenciais” (MACHADO; MATTEI; OLIVEIRA, 2006, p. 28).

2.1.1 Fatores de influência no comportamento do consumidor

A tomada de decisão dos consumidores é influenciada por diversas variáveis. A
compreensão dessas variáveis é de suma importância para as organizações, pois
pode auxiliá-las a entender melhor o pensamento de seus clientes.

Segundo Kotler e Keller (2006, p. 172), “o comportamento de compra do
consumidor é influenciado por fatores sociais, culturais, pessoais e psicológicos”.
Churchill e Peter (2003) dividem as influências sobre o comportamento do
consumidor em três categorias: sociais, de marketing e situacionais.

Neste estudo serão apresentados os fatores de influência pessoais, psicológicos,
sociais e situacionais, além dos principais fatores de influência relacionados ao
consumo no mercado educacional.

2.1.1.1 Fatores pessoais

As características pessoais de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos com
características semelhantes podem influenciar em seu processo decisório de
compra. Entre essas características podem-se citar: idade e estágio do ciclo de
vida, ocupação, circunstâncias econômicas, personalidade, autoimagem, estilo de
vida e valores.
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No tocante à idade e estágio do ciclo de vida, o marketing deve estar atento às
mudanças ou transições na vida dos consumidores, como casamento, nascimento
de filhos e divórcios, por exemplo, pois a tendência é que o comportamento de
compra desses consumidores sofra alterações. Essa afirmação é parcialmente
comprovada por Solomon (2011, p. 532), ao afirmar que “à medida que
envelhecemos, nossas necessidades e preferências mudam geralmente de
maneira semelhante às de outras pessoas com quase a mesma idade”. Para
Kotler e Keller (2006, p. 179), “os padrões de consumo são moldados de acordo
com o ciclo de vida da família e com o número, a idade e o sexo de seus
membros em qualquer ponto no tempo”.

A ocupação e as circunstâncias econômicas também influenciam o padrão de
consumo dos indivíduos. Enquanto um advogado, por exemplo, possui forte
tendência a adquirir ternos e roupas sociais, um médico provavelmente optará
pela compra de roupas brancas e jalecos. Cabe ao marketing “identificar os
grupos de ocupação que possuem interesses comuns em seus produtos e
serviços” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 180). Dessa forma, as organizações
poderão até mesmo se especializar no atendimento de determinados grupos.

Yamaguti (2005) entende que a escolha de produtos ou serviços é afetada pelas
circunstâncias econômicas: renda disponível, economias e bens, débitos,
capacidade de endividamento e atitude em relação a gastar ou economizar.

A questão econômica também é abordada por Cobra (1997, p. 62), ao afirmar que
“a noção essencial do comportamento do consumidor diz que ele é influenciado
pelas perspectivas econômicas”, ou seja, as condições econômicas influenciam
positiva ou negativamente no comportamento de compra do consumidor.

A personalidade e a autoimagem são outros fatores que influenciam no
comportamento de compra do consumidor. Personalidade diz respeito “aos traços
psicológicos distintos que nos levam a reações relativamente coerentes e
contínuas a um estímulo do ambiente” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 181).
Segundo os autores, “a personalidade pode ser uma variável útil para analisar as
escolhas de marca do consumidor” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 181).
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Para Shifmann e Kanuk (2000, p. 99), a personalidade pode ser descrita como “as
características psicológicas que tanto determinam quanto refletem como uma
pessoa responde ao seu ambiente”.

Yamaguti (2005) afirma que a personalidade pode ser uma variável útil para se
analisar o comportamento do consumidor, visto que diferentes tipos de
personalidade podem ser definidos com precisão e que existem fortes relações
entre os tipos de personalidade e as escolhas dos consumidores.

Já a autoimagem refere-se ao modo como o indivíduo se vê (autoimagem real),
como ele gostaria de se ver (autoimagem ideal) ou como ele pensa que os outros
o veem (autoimagem de acordo com os outros) (KOTLER; KELLER, 2006).
Muitas decisões de compra dos consumidores têm relação com alguma dessas
autoimagens.

Finalmente, o estilo de vida e os valores também podem influenciar na tomada de
decisão do consumidor. Estilo de vida é “o padrão de vida de uma pessoa por
atividades, interesses e opiniões” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 181). “É correto
afirmar que indivíduos de mesma subcultura, classe social e ocupação podem ter
estilos de vida totalmente diferentes” (MACHADO; MATTEI; OLIVEIRA, 2006).

Para Blackwell, Engel e Miniard (2000), os estilos de vida refletem atividades,
interesses e opiniões das pessoas. As empresas devem buscar estabelecer
ligações entre seus produtos e serviços e grupos com diferentes estilos de vida
(KOTLER; KELLER, 2006).

Os

valores

centrais

podem

influenciar

igualmente

nas

decisões

dos

consumidores. Para Kotler e Keller (2006, p. 192), valores centrais são “as
crenças que embasam as atitudes e o comportamento do consumidor”.

Empresas que buscam atrair os consumidores baseadas em seus valores
acreditam que podem influenciar o comportamento do consumidor apelando para
o seu subconsciente (KOTLER; KELLER, 2006, p. 182).
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2.1.1.2 Fatores psicológicos

Os fatores psicológicos podem ser relacionados a determinadas características
dos consumidores, que os influenciam no processo de compra. “Um conjunto de
fatores psicológicos combinado a determinadas características do consumidor
leva a processos de decisão e decisões de compra” (KOTLER; KELLER, p. 192).
Entre eles, podem-se citar: motivação, percepção, aprendizagem e memória.

As organizações precisam entender o que acontece no consciente dos
consumidores entre a chegada do estímulo externo e a decisão de compra
(MACHADO; MATTEI; OLIVEIRA, 2006), dessa forma, poderão estimulá-los a
comprar.

A motivação é descrita por Shifmann e Kanuk (2000, p. 78-79) como “a força
interior de um indivíduo que o impele à ação”. O fato gerador dessa força é o
estado de tensão causado por uma necessidade não satisfeita (YAMAGUTI,
2005). As necessidades psicológicas, para Kotler e Keller (2006), surgem de
estados de tensão psicológicos, como necessidade de reconhecimento ou estima.
Ao atingir certo nível de intensidade, a necessidade passa a ser um motivo.
Segundo Assael (1992), motivos são impulsos gerais que definem uma
necessidade e direcionam o comportamento para atender a essa necessidade. O
motivo impulsionará o indivíduo a agir (KOTLER; KELLER, 2006).

Para Kotler e Keller (2006, p. 184), percepção é “o processo por meio do qual
alguém seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas para criar uma
imagem significativa do mundo”.

A definição de Shifman e Kanuk (2000) é bem semelhante. Para os autores,
percepção é “o processo pelo qual os indivíduos selecionam, organizam e
interpretam os estímulos visando a um quadro significativo e coerente do mundo”
(SHIFMANN; KANUK, 2000, p. 132).

A percepção depende não apenas de estímulos físicos, “mas também da relação
desses estímulos com o ambiente e das condições interiores da pessoa”
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(YAMAGUTI, 2005, p. 29). De acordo com o autor, a percepção é um fator
importante para a estratégia das empresas, a partir do momento em que os
consumidores tomam decisões com base em suas percepções (YAMAGUTI,
2005).

A aprendizagem consiste “em mudanças no comportamento de uma pessoa
decorrentes da experiência” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 185). Os teóricos
defendem que a maior parte do conhecimento humano é aprendida (KOTLER;
KELLER, 2006).

Shifmann e Kanuk (2000, p. 161) definem a aprendizagem do consumidor como
“o processo pelo qual os indivíduos tomam consciência da compra e do
consumo”.

A partir da teoria da aprendizagem, o marketing pode criar demanda para
diversos produtos, associando-os a impulsos. Impulso, para Kotler e Keller (2006,
p. 185), é “um forte estímulo interno que impele à ação”. O estudo da
aprendizagem, portanto, permite às empresas mais conhecimento sobre o
comportamento de seus consumidores.

O último fator psicológico abordado por Kotler e Keller (2000) é a memória. Para
eles, “todas as informações e experiências acumuladas pelas pessoas ao longo
da vida podem acabar armazenadas em sua memória de longo prazo” (KOTLER;
KELLER, 2006, p. 186). A memória de longo prazo é aquela que funciona como
um repositório mais permanente de informações, enquanto a memória de curto
prazo funciona como um repositório temporário de informações.

É papel do marketing garantir que os consumidores guardem memórias positivas
dos produtos ou serviços ofertados pelas organizações (KOTLER; KELLER,
2006).
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2.1.1.3 Fatores sociais

As influências sociais englobam cultura, subcultura, classe social, grupos de
referência e família.

A cultura é “um dos meios mais importantes pelos quais uma sociedade influencia
o comportamento dos indivíduos” (CHURCHILL; PETER, 2003, p. 154). Pode ser
entendida pelo “complexo de valores e comportamentos aprendidos que são
compartilhados por uma sociedade e destinam-se a aumentar sua probabilidade
de sobrevivência” (CHURCHILL; PETER, 2003, p. 154).

Para Solomon (2011, p. 568), cultura é “a acumulação de significados, rituais,
normas e tradições compartilhados entre os membros de uma organização ou
sociedade”.

Já para Shifmann e Kanuk (2000), a cultura é definida como a soma total de
crenças, valores e costumes que servem para regular o comportamento de
consumo dos membros de uma sociedade.

Kotler e Keller (2006, p. 173) afirmam que “a cultura é o principal determinante do
comportamento e dos desejos de uma pessoa”. Blackwell, Engel e Miniard (2009)
referem que a cultura tem profundo efeito no motivo por que as pessoas
compram.

As culturas são compostas de subculturas. Churchill e Peter (2003, p. 156)
ressaltam que a subcultura é um “segmento dentro de uma cultura que
compartilha valores e padrões de comportamento distintos da cultura geral”.
Boone e Kurtz (2008, p. 165) acreditam que “cada cultura inclui várias subculturas
– com modo de comportamentos distintos”.

Shifmann e Kanuk (2000, p. 310) definem subcultura como “um grupo cultural
distinto que existe como um segmento identificável dentro de uma sociedade
maior e mais complexa”.

31

As subculturas fornecem identificações mais específicas para seus membros
(KOTLER; KOLLER, 2006).

Solomon (2011) apresenta algumas subculturas: étnicas, raciais, religiosas e
etárias. A análise das subculturas permite a segmentação do mercado para
localização de necessidades, motivações, percepções e atitudes específicas
compartilhadas pelos membros de grupos específicos (YAMAGUTI, 2005).

Os consumidores encontram-se divididos em classes sociais. Classes sociais,
para Kotler e Keller (2006, p. 177), são “divisões relativamente homogêneas e
duradouras de uma sociedade, que são hierarquicamente ordenadas e cujos
integrantes possuem valores, interesses e comportamento similares”.

Já Churchill e Peter (2003, p. 159) entendem classe social como a “hierarquia de
status nacional pela qual indivíduos e grupos são classificados em termos de
valor e prestígio, com base em sua riqueza, habilidade e poder”.
As classificações de classes são determinadas por ocupação, renda,
educação, passado familiar e local de residência. [...] Características de
família, como profissão e renda de um ou ambos os pais, têm sido as
influências principais da classe social (BOONE; KURTZ, 2008, p. 169).

Integrantes de uma mesma classe social tendem a ter comportamentos mais
semelhantes, quando comparados a integrantes de outras classes.

A transição entre classes sociais é possível durante a vida dos consumidores
(MACHADO; MATTEI; OLIVEIRA, 2006). Para Solomon (2011, p. 487), “o lugar
que uma pessoa ocupa na estrutura social é um determinante importante não
apenas de quanto dinheiro é gasto, como também de como ele é gasto”.

Blackwell, Miniard e Engel (2009) salientam que, embora estejam relacionadas,
não se pode equiparar classe social e renda, visto que a classe social não é
determinada apenas pela renda.
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Além de compartilhar valores da cultura, subcultura e classe social, os
consumidores são influenciados pelos chamados grupos de referência, em suas
tomadas de decisão.

Os grupos de referência “são aqueles que exercem alguma influência direta (face
a face) ou indireta sobre as atitudes ou o comportamento de uma pessoa”
(KOTLER; KELLER, 2006, p. 177). Para Churchill e Peter (2003, p. 160), são
“grupos

de

pessoas

que

influenciam

os

pensamentos,

sentimentos

e

comportamentos de um consumidor”.

Solomon (2011, p. 408) realça que o grupo de referência é “um indivíduo ou
grupo, real ou imaginário, concebido como capaz de ter relevância significativa
para as avaliações, aspirações ou comportamento de um indivíduo”.

Shifmann e Kanuk (2000, p. 243) enfatizam que grupos de referência “são
aqueles que servem como moldes de referência para os indivíduos em suas
decisões de compra”.

Os grupos que exercem influência direta sobre as atitudes do consumidor são
chamados grupos de afinidade (KOTLER; KELLER, 2006). Os grupos de
afinidade dividem-se em primários e secundários. Os grupos primários são
formados pela família, amigos, vizinhos e colegas de trabalho com os quais o
consumidor interage contínua e informalmente. Os grupos secundários são
aqueles que normalmente são formais e exigem menos interação contínua, como
grupos religiosos ou associações de classe (KOTLER; KELLER, 2006).

Segundo Churchill e Peter (2003, p. 160), os grupos de referência “influenciam um
indivíduo, mas não promovem contato face a face entre todos os membros”.
Blackwell, Miniard e Engel (2000) sugerem, entretanto, que os grupos
secundários também têm interação face a face, porém ela é menos completa,
mais esporádica e exerce menos influência do que os grupos primários.

Os grupos de referência podem influenciar o comportamento dos consumidores
de diversas maneiras, por exemplo, por meio de recomendações, sugestões,
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ordens, coerção e críticas (CHURCHILL; PETER, 2003). Geralmente, os
consumidores são influenciados pela opinião do grupo. Um grupo pode, no
entanto, “servir de referência para um indivíduo e não para outro” (LARENTIS,
2009, p. 43).

A família, último fator de influência social abordado, “é a mais importante
organização de compra de produtos de consumo na sociedade” (KOTLER;
KELLER, 2006, p. 177).

Shifmann e Kanuk (2000) propõem a família como duas ou mais pessoas, ligadas
por sangue, casamento ou adoção, que moram juntas ou, ainda, membros do
grupo social mais básico, que vivem e interagem juntos a fim de satisfazer suas
necessidades mútuas e pessoais.

É possível distinguir duas famílias na vida dos consumidores: a família de
orientação e a família de procriação (KOTLER; KELLER, 2006). A primeira é
composta de seus pais e irmãos; e a segunda, de cônjuges e filhos. A família de
procriação tem influência mais direta no comportamento de compra diário,
enquanto a família de orientação é responsável por orientações em relação a
temas importantes como religião, economia e política (KOTLER; KELLER, 2006).

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).

A influência da família de orientação pode ser bastante influente no
comportamento de compra do consumidor, mesmo estando a algum tempo
distantes (MACHADO; MATTEI; OLIVEIRA, 2006). Yamaguti (2005, p. 17) tem
opinião semelhante, ao afirmar que “mesmo que o comprador não esteja mais
interagindo com seus pais, sua influência no comportamento de compra pode ser
significativa”.
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2.1.1.4 Fatores situacionais

As influências situacionais englobam o ambiente físico, social, tempo, tarefa e
condições momentâneas.

O ambiente físico refere-se às características facilmente observáveis na situação
de compra (CHURCHILL; PETER, 2003). No caso de uma loja de departamentos,
por exemplo, a localização da loja, sua iluminação e a disposição dos produtos
podem influenciar no comportamento do consumidor.

Já o ambiente social “inclui as outras pessoas, suas características, o papel que
elas parecem desempenhar e os modos como interagem entre si” (CHURCHILL;
PETER, 2003, p. 167).

O tempo pode interferir no comportamento de compra do consumidor de
diferentes maneiras. “As pessoas tomam decisões diferentes dependendo de
quando ocorre a compra: a hora do dia, o dia da semana ou a estação do ano”
(CHURCHILL; PETER, 2003, p. 168).

A tarefa também influencia o comportamento de compra do consumidor. Churchill
e Peter (2003, p. 169) conceituam tarefa como “as razões específicas para coletar
informações, sair às compras ou comprar”. Diz respeito aos usos para o produto e
a identidade do consumidor.

As condições momentâneas, por fim, também influenciam a compra. Podem ser
consideradas condições momentâneas: o humor, a saúde, o nível de energia e o
acesso ao dinheiro do consumidor (CHURCHILL; PETER, 2003).

2.1.2 Processo de compra do consumidor

Além dos fatores que influenciam na compra em si, é importante conhecer o
processo usado pelo consumidor, isto é, como ele se comporta desde o instante
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em que reconhece uma necessidade, que mais tarde tentará satisfazer adquirindo
um produto ou serviço, até o seu comportamento pós-compra.

O processo de compra do consumidor, também conhecido como processo
decisório, “é um conjunto de etapas que cobre o antes, o durante e o depois da
compra” (URDAN; URDAN, 2010). Tem como meta básica a compra de um
produto ou serviço (GONÇALVES, 2013). Esse processo é descrito por diversos
autores da área de marketing (BLACKWELL; MINIARD; ENGEL, 2009;
CHURCHILL; PETER, 2003; KOTLER; KELLER, 2006; SOLOMON, 2011).

Para Kotler e Keller (2006), a tomada de decisão de compra do consumidor passa
por cinco processos, conforme ilustrado na FIG. 1:
Figura 1 - Modelo das cinco etapas do processo de compra do consumidor

Fonte: Kotler e Keller (2006, p. 189)

2.1.2.1 Reconhecimento do problema

No primeiro estágio, o comprador reconhece um problema ou uma necessidade
(KOTLER; KELLER, 2006). Karsaklian (2008) afirma que a descoberta de uma
necessidade faz com que o consumidor fique em um estado de desconforto. É o
momento em que o indivíduo percebe diferenças entre o seu estado atual e seu
estado desejado (LAS CASAS, 2008). Nessa etapa, o consumidor percebe que
para passar de um estado para outro precisa resolver um problema (SOLOMON,
2011).

2.1.2.2 Busca de informações

Ao reconhecer uma necessidade, o consumidor inicia uma busca de informações,
que “é o processo pelo qual o consumidor pesquisa o ambiente à procura de
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dados adequados para tomar uma decisão razoável” (SOLOMON, 2011, p. 337).
Nessa etapa o consumidor investiga o ambiente à procura de dados para tomar
sua decisão (MARTINS; SILVA; TEIXEIRA, 2009). Busca as informações
necessárias para tomar a decisão mais assertiva ou que o deixe mais confortável
(BIAZEBETE, 2012). Segundo Ferrel e Hartline (2006), suas escolhas
dependerão das situações em que ele se encontre; se de emergência ou não.

Kotler e Keller (2006, p. 189) resumem em quatro grupos as fontes de
informações do consumidor:

a) Fontes pessoais: família, amigos, vizinhos, conhecidos;
b) fontes comerciais: propaganda, vendedores, representantes, embalagens,
mostruários;
c) fontes públicas: meios de comunicação de massa, organizações de
classificação de consumo;
d) fontes experimentais: manuseio, exame, uso do produto.

Churchill e Peter (2003, p. 148-149) já apresentam cinco diferentes fontes de
informações:

a) Fontes internas: as informações armazenadas na memória da pessoa. Se
um consumidor satisfez uma necessidade semelhante no passado, ele
provavelmente começará a busca de informações lembrando como fez
isso. Para compras rotineiras, as fontes internas podem ser as únicas
utilizadas pelo consumidor;
b) fontes de grupos: os consumidores podem consultar outras pessoas, como
seus amigos e familiares, ao procurar informações para compras. Essas
fontes de informação podem ser as mais poderosas para moldar decisões
de compra, uma vez que têm alta confiabilidade e credibilidade;
c) fontes de marketing: os consumidores também obtêm informações contidas
nas ações de marketing por

meio de embalagens, vendedores,

propaganda, mostruários de produtos, etc. Apesar de facilmente acessíveis
aos consumidores, essas fontes nem sempre ganham sua confiança;
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d) fontes públicas: são fontes independentes dos profissionais de marketing e
outros consumidores, que incluem artigos na mídia sobre produtos ou
classificações feitas por organizações independentes. As fontes públicas
costumam contar com alto grau de confiabilidade, mas podem requerer
algum esforço por parte dos consumidores para serem obtidas;
e) fontes de experimentação: os consumidores também podem experimentar
produtos, por exemplo, manuseando-os, cheirando-os, provando-os ou
testando-os. Tendem a ser a última fonte usada antes da compra, pois
geralmente exigem que os consumidores se desloquem até o local de
venda.

As etapas apresentadas por Kotler e Keller (2006) e Churchill e Peter (2003)
apresentam grandes semelhanças, apesar das diferenças de nomenclatura entre
os autores. Assim, os dois pares de autores consideram as fontes de
experimentação e as fontes públicas como fontes de informações dos
consumidores. As fontes comerciais sugeridas por Kotler e Keller (2006) recebem
o nome de fontes de marketing em Churchill e Peter (2003). As fontes pessoais,
abordadas por Kotler e Keller (2006), são nomeadas de fontes de grupos por
Churchill e Peter (2003). Apenas as fontes internas, propostas por Churchill e
Peter (2003), não possuem relação como alguma fonte apresentada por Kotler e
Keller (2006), tornando-se a principal diferença entre eles.

2.1.2.3 Avaliação de alternativas

Após conseguir as informações necessárias, o consumidor inicia o processo de
avaliação de alternativas. Essa etapa envolve “a decisão de quais recursos ou
características são importantes e da identificação de qual desses recursos ou
características cada alternativa oferece” (CHURCHILL; PETER, 2003, p. 150).
Segundo os autores, a partir da avaliação das alternativas encontradas, os
consumidores buscam identificar a que lhes trará maior valor (CHURCHILL;
PETER, 2003). No estágio de avaliação, “o consumidor cria preferências entre as
marcas do conjunto de escolha” (ARAÚJO; GOMES; DELGADO, 2012, p. 81). É o
momento em que o consumidor forma suas crenças e atitudes em relação às
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opções disponíveis (MOWEN; MINOR, 2003). O processo de avaliação de
alternativas pode não ser uma tarefa fácil, dependendo da necessidade, devido às
diversas opções à disposição dos consumidores (SOLOMON, 2011).

2.1.2.4 Decisão de compra

Após avaliar as alternativas disponíveis, o próximo passo é escolher qual
comprar. A compra é o principal estágio do processo decisório (PIMENTA, 2011).
A etapa de decisão de compra “inclui decidir fazer ou não a compra e, no primeiro
caso, o que, onde, quando comprar e como pagar” (CHURCHILL; PETER, 2003,
p. 150). Segundo Kotler e Keller (2006, p. 195), “a decisão de um consumidor de
modificar, adiar ou rejeitar uma compra é altamente influenciada pelo risco
percebido”. Os autores complementam que existem diferentes tipos de risco
percebido no ato de compra ou consumo de um produto, a saber: funcional,
quando o produto não corresponde às expectativas; físico, quando o produto
impõe uma ameaça ao bem-estar físico ou à saúde do usuário ou de outras
pessoas; financeiro, quando o produto não vale o preço pago; social, quando o
produto resulta em constrangimento causado por outros; psicológico, quando o
produto afeta o bem-estar mental do usuário e o de tempo, quando a ineficiência
do produto resulta em um custo de oportunidade para encontrar um substituto
satisfatório (KOTLER; KELLER, 2006).

Um dos papéis do marketing é compreender os fatores que provocam sensação
de risco nos consumidores, a fim de reduzi-los, por exemplo, com base em
informações e suporte (KOTLER; KELLER, 2006). Dessa forma, estará facilitando
o processo de decisão de compra do consumidor.

Nem sempre os consumidores seguem todas as etapas do processo de compra
(CHURCHILL; PETER, 2003). A importância da compra tem íntima relação com
esse fato. Churchill e Peter (2003, p. 151) mencionam que, “em geral, um
processo de tomada de decisão mais formal e demorado só ocorre quando
existem uma ou mais das condições a seguir”:
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a) A compra é importante para os consumidores;
b) o preço do produto é muito alto;
c) o produto tem características complexas ou novas.
d) há muitas opções de marcas.

Churchill e Peter (2003) apresentam três tipos de tomadas de decisão de
consumidores: rotineira, limitada e extensiva.

A tomada de decisão rotineira geralmente envolve poucas atividades de pesquisa
e compra. “A rigor, não chega a existir uma tomada de decisão, sendo
praticamente um hábito formado pela pessoa” (URDAN; URDAN, 2010, p. 334). O
envolvimento do consumidor com a compra é baixo e o tempo investido no
processo de aquisição é mínimo. É, geralmente, utilizada para itens comprados
com frequência e de baixo preço (URDAN; URDAN, 2010). Normalmente, os
consumidores não gastam muito tempo procurando por esses itens (KOTLER;
FOX, 1994).

A tomada de decisão limitada envolve um nível moderado de atividade de
pesquisa e compra. “Aplica-se a produto comprado ocasionalmente, quando são
necessárias informações sobre ele” (URDAN; URDAN, 2010, p. 333). O
envolvimento do consumidor com a compra é moderado e o tempo investido no
processo de compra é um pouco mais longo do que na tomada de decisão
rotineira. Por fim, a tomada de decisão extensiva envolve considerável atividade
de pesquisa e de compra. “É o processo decisório de sequência completa”
(URDAN; URDAN, 2010, p. 331). O envolvimento do consumidor com a compra é
alto e o tempo investido no processo de compra é o mais alto entre os três tipos
de tomadas de decisão. A tomada de decisões extensiva é geralmente utilizada
quando o produto é pouco conhecido, caro e não é adquirido com frequência
(URDAN; URDAN, 2010).

O QUADRO 1 mostra as características dos três tipos de tomada de decisão dos
consumidores:
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Quadro 1 - Características de três tipos de tomada de decisões dos consumidores
Tipo de
decisão

Envolvimento
do consumidor
com a compra

Características
do conjunto
considerado

Fontes de
informações
consultadas

Tempo
investido

Rotineira

Baixo

Poucas opções
de marcas,
vendedores e
características
de produtos
avaliados.

Internas

O mínimo
possível

Limitada

Moderado

Várias marcas,
vendedores e
características
de produtos
avaliados

Internas e
algumas
externas

Pouco

Extensiva

Alto

Muitas marcas,
vendedores e
características
de produtos
avaliados.

Algumas
internas e
muitas externas

Muito

Fonte: Churchill e Peter (2003, p. 152).

Vieira, Maia e Silva (2010) identificam nove agentes e suas respectivas ações no
processo de decisão:

a) Iniciador: indivíduo que transmite uma ideia para adquirir um produto;
b) influenciador: pessoa que fala de um determinado produto. Pode ser um
integrante da família ou não;
c) fiscal interno: indivíduo integrante do grupo que possui o controle da
informação;
d) decisor: aquele que é responsável pela decisão da compra, como e onde
comprar;
e) comprador: aquele que faz a compra;
f) pagante: indivíduo responsável pelo financiamento da compra, por um
grupo de pessoas ou um único elemento;
g) preparador: pessoa que, após a compra, prepara o produto para o
consumo;
h) usuário: aquele que certamente consome ou usa o produto;
i) eliminador: participante do grupo que exclui o produto.
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2.1.2.5 Comportamento pós-compra

Finalmente, a última das cinco etapas do modelo apresentado por Kotler e Keller
(2006) é a etapa do comportamento pós-compra. É nesse momento que os
consumidores avaliam a compra realizada e consideram se ficaram satisfeitos ou
não (CHURCHILL; PETER, 2003). A satisfação ou a insatisfação do consumidor é
determinada pela relação entre suas expectativas e o desempenho percebido
(ARAÚJO; GOMES; DELGADO, 2012). Se o produto ou serviço não atender às
expectativas do consumidor, ele provavelmente ficará insatisfeito. Caso suas
expectativas sejam atendidas, é provável que fique satisfeito. 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. “Quanto maior a defasagem entre as expectativas e o
desempenho, maiores a insatisfação e o desapontamento do consumidor”
(PIMENTA, 2011, p. 55).

Oliver (1997) trata essa questão de maneira diferente. O autor aborda duas
possibilidades e três situações resultantes: a confirmação ou a desconfirmação.
Se houver a desconfirmação, ela pode ser positiva ou negativa (OLIVER, 1997).
Consumidores satisfeitos provavelmente voltarão a comprar com a mesma
empresa e poderão, inclusive, indicá-la para outras pessoas. Consumidores
insatisfeitos, entretanto, além de não comprarem novamente na mesma empresa,
poderão tecer críticas negativas a seu respeito com outras pessoas. Esses
consumidores poderão também abandonar ou devolver o produto, além de
reclamar com a empresa que realizou a venda (KOTLER; KELLER, 2006).

O processo de compra segue, segundo Blackwell, Miniard e Engel (2009),
Churchill e Peter (2003) e Solomon (2011), praticamente as mesmas etapas, com
ligeiras diferenças. A diferença básica é de nomenclatura. Enquanto Kotler e
Keller (2006) nomeiam a última etapa de comportamento pós-compra, Churchill e
Peter (2003) utilizam o nome de avaliação pós-compra. Já Solomon (2011) adota
a nomenclatura de resultados.
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Blackwell, Miniard e Engel (2009) adotam um modelo com sete etapas. A
diferença de seu modelo para os demais é que aborda separadamente o
consumo, a avaliação pós-consumo e o descarte, enquanto nos modelos de
Kotler e Keller (2006), Churchill e Peter (2003) e Solomon (2011) salta-se da
etapa em que a compra é decidida para as de comportamento pós-compra,
avaliação pós-compra e resultados, respectivamente.

2.2 O consumo de serviços
O setor de serviços tem participação significativa e crescente na economia na
maioria dos países existentes. Seu crescimento é visível até mesmo em
economias emergentes e, muitas vezes, chega a representar até a metade do seu
Produto Interno Bruto (PIB) dessas economias (LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO,
2011).

De acordo com Sarquis (2009), o setor abrange elevado número de organizações
dos mais variados ramos de atividade, emprega significativa quantidade de
pessoas e absorve expressiva quantidade dos gastos de indivíduos e
organizações.

Segundo Gronroos (1993, p. 36), serviço é:
Uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais ou menos
intangível – que normalmente, mas não necessariamente, acontece
durante as interações entre cliente e empregados de serviço e/ou
recursos físicos ou bens e/ou sistemas do fornecedor de serviços – que
é fornecida como solução ao(s) problema(s) do(s) cliente(s).

Já Sarquis (2009, p. 2) acrescenta que:
O serviço pode ser entendido, enquanto produto, como um ato,
atividade, ação, esforço, atuação, desempenho ou processo, de natureza
predominantemente intangível, que é oferecido à venda, na forma de um
pacote de benefícios, sem resultar na propriedade de algo, com o
propósito de satisfazer necessidades, e que envolve geralmente algum
tipo de interação entre o prestador de serviço e o cliente.
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A intangibilidade, em maior ou menor grau, a interação entre partes e a satisfação
de necessidades ou resolução de problemas estão presentes na maioria das
definições de serviços.

Quando comparado ao consumo de bens, o consumo de serviços apresenta
algumas

características

distintivas,

como:

intangibilidade,

simultaneidade,

heterogeneidade e perecibilidade. A intangibilidade está relacionada à falta de
substâncias físicas, ou seja, serviços não podem ser tocados ou avaliados como
um objeto, uma coisa. A simultaneidade diz respeito ao serviço ser geralmente
produzido e consumido simultaneamente. O fato de o desempenho ou a
qualidade do serviço estarem relacionados a quem, quando e onde ele é
executado torna-o heterogêneo. Diferentes pessoas podem ter percepções
diferentes a respeito de um serviço prestado no mesmo local, na mesma hora,
pela mesma pessoa. Da mesma forma, a mesma pessoa fazer avaliações
distintas de um mesmo serviço em momentos diferentes. Por fim, os serviços não
podem ser estocados, o que os torna perecíveis e dificulta a gestão dos recursos
organizacionais (HOFFMAN; BATESON, 2001; LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO,
2011; SARQUIS, 2009).

O consumo de serviços, de maneira geral, pode ser dividido em três fases
principais: a) pré-compra; b) encontro de serviço ou estágio de consumo; c) pósencontro ou avaliação pós-compra.

A primeira, o estágio pré-compra, inicia ao se perceber uma necessidade ou um
problema. “O reconhecimento de um problema requer uma solução por parte da
pessoa, o que costuma implicar uma compra potencial” (HOFFMAN; BATESON,
2001, p. 48). Identificado o problema ou a necessidade, o indivíduo começa a
buscar informações relevantes. Na busca por essas informações, o indivíduo
procura esclarecer suas necessidades, explorar soluções e identificar serviços e
fornecedores alternativos (LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO, 2011). Com isso,
pretende chegar a um conjunto de soluções para, finalmente, optar pela que
considera mais satisfatória.
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A segunda fase, o estágio de consumo, em serviços, é o mais complexo
(HOFFMAN; BATESON, 2001). É a essência da experiência de serviço
(LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO, 2011). Nessa fase, os clientes irão interagir
diretamente com o serviço. É o momento do encontro com o pessoal de frente e
com o pessoal de bastidores. Segundo Lovelock, Wirtz e Hemzo, (2011), mesmo
que o cliente não veja o que ocorre nos bastidores, ele percebe seu impacto
sobre a qualidade do serviço.

Na terceira fase, o estágio pós-compra é o momento em que os clientes avaliam o
serviço prestado. Nela, o consumidor tem a confirmação ou não do atendimento
de suas expectativas, o que gera insatisfação, satisfação ou encantamento
(LOVELOCK; WIRTZ; HEMZO, 2011). Dependendo da avaliação do serviço, o
consumidor voltará a utilizá-lo ou não, da mesma forma que poderá ou não indicálo a outras pessoas.

2.2.1 Consumo nos serviços educacionais

Na constante busca pela atração de novos alunos, o conhecimento do
consumidor potencial e o que ele busca em uma instituição de ensino tornam-se
quase que imperativo às IES. Nesse sentido, diversos estudos foram realizados
na tentativa de identificar os principais fatores de atração ou influência de
consumidores no mercado organizacional.

Nas pesquisas, os fatores mais citados foram: a localização da instituição
(ALFINITO; GRANEMANN, 2003; ALVES, 2003; BRONEMANN; SILVEIRA, 2004;
KOTLER; FOX, 1994; MOOGAN; BARON; BAINBRIDGE, 2001; MUND;
DURIEUX; TONTINI, 2001), o valor da mensalidade (COBRA; BRAGA, 2004;
HOLANDA JR.; FARIAS; GOMES, 2006; KOTLER; FOX, 1994; MUND;
DURIEUX; TONTINI, 2001), a qualidade do ensino (ALVES, 2003; FRANCO,
2000; MUND; DURIEUX; TONTINI, 2001; PERFEITO et al., 2004) e a
infraestrutura da IES (ALFINITO; GRANEMANN, 2003; HOLANDA JR.; FARIAS;
GOMES, 2006; MUND; DURIEUX; TONTINI, 2001).
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Alves (1999) salienta o prestígio da organização como o fator mais importante na
escolha de uma IES. Segundo ela, os estudantes realizam consultas prévias a
amigos e conhecidos para se informarem a respeito de instituições e cursos
(ALVES, 1999). Mais tarde, em outro trabalho, a autora acrescenta que os fatores
que mais influenciam na imagem de uma IES são: qualidade do ensino,
reputação, localização, ambiente acadêmico, ética da IES, corpo docente,
atenção dispensada ao aluno, facilidade de conclusão da graduação e
responsabilidade social da IES (ALVES, 2003).

Proximidade do trabalho e da residência, qualidade do ensino, campanha de
marketing, valor da mensalidade, possibilidade de oportunidades profissionais e
facilidade no ingresso são os principais fatores de atração citados por Mund,
Durieux e Tontini (2001). Na pesquisa realizada pelos autores ficou evidente que
a característica mais valorizada de uma IES é o reconhecimento pela sociedade e
pelo mercado como uma instituição de qualidade. Na visão dos entrevistados, a
qualidade está relacionada à titulação do corpo docente e à infraestrutura da
instituição, abrangendo laboratórios com equipamentos modernos, salas de aula
confortáveis e biblioteca com acervo completo.

Para Franco (2000), os fatores que mais influenciam na escolha dos alunos são: a
tradição da IES e a qualidade do ensino. Os candidatos às vagas nas instituições
de ensino superior buscam, cada vez mais, instituições competentes e que
tenham reconhecido status (FRANCO, 2000).

Kotler e Fox (1994) exibem extensa relação de fatores de atração. Segundo eles,
os atributos mais buscados pelos alunos são: reputação acadêmica, custo,
localização do campus (urbano ou rural), distância de casa, extensão do campus,
convívio social, aparência física do campus, moradia e condições de vida e
colocação no mercado de trabalho.

A imagem da instituição é um atributo de grande influência na escolha dos alunos
(PALACIO; MENESES; PEREZ, 2002). A imagem possui considerável influência
no comportamento dos consumidores e pode ser considerada um fator de decisão
na escolha de uma IES.
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Segundo Pimpa e Suwannapirom (2007), o currículo da instituição, a
empregabilidade, a atratividade da IES e o custo das mensalidades são atributos
importantes para os estudantes.

Em pesquisa realizada com vestibulandos, Alfinito e Granemann (2003)
descobriram que a relação de cursos oferecidos, a proximidade da residência e
do trabalho, a tradição e a infraestrutura da IES são os aspectos mais atrativos
para os alunos.

Estudo com diretores de IES e calouros de cursos de Administração identificou
que os atributos mais relevantes para a escolha da instituição de ensino são: a
qualificação dos professores; o reconhecimento da IES pela sua qualidade de
ensino; conceito da instituição perante o MEC e a opinião de amigos que já
estudam na instituição (PERFEITO et al., 2004).

Os principais fatores citados por Bronemann e Silveira (2004) são: imagem da
IES, titulação dos professores, empregabilidade, reconhecimento da instituição
pela comunidade, proximidade de casa e do trabalho, possibilidade de realização
profissional, facilidade em obter estágios e indicação de amigos e parentes. Os
autores apuraram que campanhas de comunicação e preço da mensalidade não
tiveram forte influência na tomada de decisão pelos candidatos. Esse resultado
contraria a maior parte dos resultados obtidos pelos demais pesquisadores, que
identificaram o valor da mensalidade como um dos principais fatores de influência
na escolha da IES. As campanhas de comunicação também são citadas por
Bomtempo, Silva e Freire (2012).

Holanda Jr., Farias e Gomes (2006) revelam a qualidade do corpo docente, a
infraestrutura da IES, o reconhecimento pelo MEC e pelo mercado de trabalho e o
valor da mensalidade como influenciadores na escolha dos alunos potenciais. Em
seu estudo, os pesquisadores verificaram que a maioria dos candidatos tem
grande preocupação em obter uma carreira de sucesso e vê no diploma de nível
superior um meio de alcançá-lo (HOLANDA JR.; FARIAS; GOMES, 2006).
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A escolha da IES, no entendimento de Cobra e Braga (2004), está relacionada à
facilidade para ingresso no curso, oportunidades no mercado de trabalho, valor da
mensalidade e influências de amigos, familiares, professores ou profissionais da
área.

Localização, diversidade de cursos, reputação da IES e oportunidade de emprego
e carreira são reconhecidas por Moogan, Baron e Bainbridge (2001) como
variáveis essenciais para a escolha dos futuros alunos.

A inovação é um atributo de atratividade abordado por Mavondo, Chimhanzi e
Stewart (2005). Para os autores, inovar nos serviços é fundamental para as
instituições que almejam atrair estudantes. Definem inovação como a geração,
aceitação e implementação de novas ideias, processos, produtos ou serviços
(MAVONDO; CHIMHANZI; STEWART, 2005).
Thies et al. (2005) destacam uma série de fatores que atraem alunos para cursos
de graduação em Administração, a saber: conhecimento teórico a adquirir;
possibilidades de palestras; ambiente e instalações físicas; colegas de classe;
biblioteca; incentivo a pesquisas; relação aluno-professor; conhecimento prático a
adquirir; corpo docente e incentivo à participação em seminários. Ao final da
pesquisa, os autores chegaram à conclusão de que o conhecimento teórico e a
relação professor/aluno são os fatores mais importantes na escolha do curso e da
IES.

Para Seeman e O’Hara (2006), o fator que mais atrai alunos é a reputação da
IES. Asseveram que o percentual de alunos diplomados que conseguem se
inserir no mercado de trabalho e a taxa de aprovação em exames de licenciatura
são fatores secundários para a escolha da instituição.

Finalmente, para Rowley (2003), a percepção de qualidade e o nível de
compromisso com o serviço prestado pela IES são fundamentais para a decisão
dos estudantes.
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Identificados os fatores que influenciam no comportamento do consumidor, as IES
podem utilizá-los para ganhar a preferência dos estudantes (BIAZON, 2012). As
preferências dos consumidores são norteadas pelo valor percebido de
características e atributos dos produtos e serviços. Biazon (2012) cita Camargos,
Camargos e Machado (2005), que apuraram que as IES devem estar atentas às
preferências dos alunos quanto às condições e qualidade do ensino oferecido.
Para os autores, preferência de consumo em ensino baseia-se em aspectos
cognitivos, referindo-se à realidade que o aluno gostaria de ter.

2.2.2 Estratégias mercadológicas no consumo de serviços educacionais

Na constante busca pela conquista de novos alunos e pela manutenção dos
existentes, as IES precisam traçar estratégias efetivas, visto que a concorrência
do setor é bastante acirrada. Para tanto, podem utilizar estratégias de marketing
voltadas para o seu mercado. Neste sentido, as instituições de ensino superior
vêm utilizando diversas estratégias com o objetivo de trazer cada vez mais alunos
para seus diversos cursos (SCAGLIONE; PIZA, 2011).

Aplicar o marketing no ensino superior com o intuito de atrair estudantes pode ser
benéfico para todos os envolvidos: IES, estudantes, mercado de trabalho e
demais stakeholders (MONTENEGRO; NÓBREGA; SOUZA, 2010). Quando
utilizado com foco no mercado de educação, o marketing recebe a denominação
de marketing educacional.

O marketing educacional está relacionado à capacidade de atrair e reter alunos e
outros recursos desejados por meio do correto posicionamento de mercado,
alcançado após completa análise dos ambientes externo e interno da instituição
(KOTLER; FOX, 1994).

Para Manes (1997, p. 17):
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É o processo de pesquisa de necessidades sociais o qual visa
desenvolver e elaborar programas educativos que satisfaçam e
proporcionem um crescimento integral do indivíduo por meio do
desenvolvimento de serviços de educação, que criem valor, disponíveis
em tempo e lugar e promovidos de forma ética para proporcionar o bemestar de organizações e indivíduos.

Já Carvalho e Berbel (2001, p. 8) conceituam marketing educacional como:
A aplicação de conceitos e técnicas de marketing, como pesquisa e
sistemas de informação, processos estratégicos de segmentação e
posicionamento e administração do composto de marketing, visando
manter e conquistar alunos nos mercados-alvo selecionados,
estabelecendo compromisso e ação responsáveis, coerentes com
benefícios sociais que a administração de toda e qualquer instituição de
ensino deve promover.

O marketing passou a ser discutido com mais ênfase no meio educacional
brasileiro a partir da democratização do ensino superior, no início dos anos 2000,
quando se observou aumento no número de instituições de ensino superior e o
acirramento da competitividade no setor.

Com o mercado mais competitivo, as IES perceberam que precisariam lidar
eficazmente com seus públicos, caso quisessem ser bem-sucedidas (KOTLER;
FOX, 1994). Sentiram a necessidade de se promoverem aos potenciais alunos
(ALVES; MAINARDES; RAPOSO, 2010). Viram-se forçadas a desenvolver novas
habilidades a fim de se tornarem mais eficientes na atração de alunos (ALÉSSIO;
DOMINGUES, 2010, p. 148). Precisariam “adotar posturas mais profissionais e
adequadas aos novos tempos” (LAS CASAS, 2008, p. 93). A diferenciação
tornou-se necessária para atrair e reter alunos (LANZER, 2004).

Encontraram, então, no marketing o instrumento necessário para orientá-las no
enfrentamento do novo panorama da educação brasileira. Com isso, o marketing
no setor educacional deixou de ser um elemento pouco trabalhado e, para muitos,
até mesmo desnecessário, para se tornar uma preocupação essencial das
instituições (COBRA; BRAGA, 2004).

Klein (2009, p. 18) ressalta que:

50

À medida que a disputa pelo mercado se torna mais intensa, a forma de
a empresa lidar com a concorrência se altera, e altera-se então o
trabalho de marketing. Quanto maior a rivalidade, maior a necessidade
de a empresa se destacar diante de seus competidores.

Para Mainardes (2007), o marketing contribui com as IES ao desenvolver
programas que resultem no aumento da satisfação de seu público-alvo. Para isso,
as instituições precisam se organizar, utilizar sua criatividade e aplicar as
estratégias de marketing de maneira adequada (VICENTINE, 2009).

Segundo Las Casas (2008, p. 93), “o marketing auxilia a instituição na descoberta
de mercados-alvo mais atraentes e específicos, conforme a oferta de
cursos/serviços oferecidos pelas IES, orientando todos os seus esforços
metodológicos”.

No entendimento de Kotler e Fox (1994, p. 34), “o marketing realmente ajuda a
instituição a cumprir sua missão educacional, por aumentar a satisfação que
oferece a seus mercados-alvo”.

O importante, como enfatiza Vicentine (2009, p. 27), “é que a IES adote um
modelo adequado de plano de marketing com vistas às necessidades, criando a
cultura do planejamento e das ações baseadas neste”.

A utilização do marketing em instituições de ensino, entretanto, ainda não é
consenso entre os gestores educacionais. Trevisan (2002, p. 102) opina que,
“apesar da importância do marketing para as IES, encontram-se posições
favoráveis e desfavoráveis ao seu uso”. Enquanto alguns descartam totalmente a
ideia, outros sugerem que o marketing seja introduzido com bastante cautela no
ambiente educacional (KOTLER; FOX, 1994).

Duas críticas principais à utilização do marketing em instituições de ensino são
feitas por Kotler e Fox (1994): sua incompatibilidade com a missão educacional e
o fato de que o marketing não deve ser necessário. A incompatibilidade do
marketing com a missão educacional é defendida por aqueles que julgam que as
instituições educacionais estão “acima” dele, sendo este recomendado somente
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para empresas comerciais (KOTLER; FOX, 1994). “Veem marketing como ‘venda
pesada’ (hard selling) e acreditam que ele deprecia a educação e as instituições
educacionais que o utilizam” (KOTLER; FOX, 1994, p. 31). Já o fato de que o
marketing não deve ser necessário às instituições educacionais é defendido por
aqueles que acreditam que as pessoas deveriam apenas reconhecer que a
educação foi “boa para elas” (KOTLER; FOX, 1994).

Ainda que a adesão do marketing pelas IES tenha aumentado consideravelmente
em relação aos anos anteriores à democratização do ensino superior no Brasil,
Cobra e Braga (2004, p. 27) advertem que “são raras as IES onde o marketing é
feito com visão estratégica.” Para os autores, em muitas instituições o marketing é
utilizado apenas para divulgação, enquanto poderia ter mais funcionalidade se
atrelado ao seu planejamento e gestão.

Decisões de preço, localização e promoção são estratégicas para as IES. Uma
escolha errada pode trazer consequências negativas para as instituições, como a
perda de alunos, enquanto decisões corretas podem ser bastante efetivas na
conquista e manutenção dos estudantes.

2.2.2.1 Decisões de preço em serviços educacionais

Precificar os serviços educacionais é um fator estratégico para as instituições de
ensino superior. Las Casas (2008) apregoa que, “com o mercado competitivo,
tornou-se um importante diferencial”.

Enquanto algumas IES concorrem com preços, outras focam a qualidade.
Segundo Kotler e Fox (1994, p. 281), “os consumidores usam o preço de um
produto ou serviço como indicador de qualidade”. Instituições de ensino que
oferecem mensalidades muito mais baixas do que a concorrência podem ser alvo
da desconfiança dos consumidores em relação à sua qualidade (KOTLER; FOX,
1994).
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As IES precisam definir estratégias de preço apropriadas para conquistar seu
público-alvo. De acordo com Kotler e Keller (1994), as estratégias de preço
podem ser orientadas para custos, demanda, concorrência ou até mesmo refletir
a combinação dessas abordagens. Las Casas (2008, p. 109) ressalta que a
estratégia deve ser precedida de “uma análise complexa do mix de marketing da
instituição de ensino em questão e do confronto de suas fraquezas e
potencialidades com base nos fatores ambientais”.

A estratégia de preço orientada para custos está relacionada ao largo emprego
dos custos. Instituições orientadas para custos baseiam o preço de suas
mensalidades na soma dos custos de seus serviços. Diversas IES têm,
historicamente, cobrado mensalidades abaixo do custo total de seus serviços.
Nesse caso, doações, resultados de investimentos e aluguéis geralmente cobrem
os custos remanescentes, evitando que computem prejuízos (KOTLER; FOX,
1994).

A estratégia de preço orientada para a demanda, por sua vez, baseia-se no nível
de demanda. Os preços são fixados mediante estimativas de quanto valor os
consumidores percebem na oferta de mercado (KOTLER; FOX, 1994). “A
premissa do preço baseado na demanda é que ele deve refletir o valor percebido
da oferta na mente do consumidor” (KOTLER; FOX, 1994, p. 288).

Por fim, na estratégia de preço orientado para a concorrência, os preços são
baseados nos valores praticados pelos concorrentes. As IES podem optar por
cobrar menos, mais ou o mesmo que a concorrência, de acordo com sua
estratégia.

2.2.2.2 Decisões de localização em serviços educacionais

Em um mercado altamente competitivo, como o de serviços educacionais,
oferecer somente preços adequados ou alta qualidade nem sempre é suficiente
para satisfazer os consumidores. A localização das instituições onde os serviços
serão prestados também é considerada pelos estudantes. Kotler e Fox (1994)
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preconizam que os alunos podem evitar estudar em IES localizadas em áreas
inseguras, locais isolados ou precários. Diante disso, a localização torna-se fator
estratégico para as instituições de ensino na prospecção e manutenção dos
estudantes.

2.2.2.3 Decisões de promoção em serviços educacionais

A promoção é utilizada pelas IES como forma de divulgação de seus serviços.
Utiliza de ferramentas tradicionais, como propaganda, venda pessoal, relações
públicas, promoção de vendas e merchandising. As IES costumam divulgar os
serviços oferecidos em mídias como televisão, jornais, outdoor, internet, entre
outras (LAS CASAS, 2008).

Kotler e Fox (1994) analisam que, cada vez mais, novas instituições estão se
voltando para a propaganda como forma de divulgação dos serviços prestados.
De acordo com os autores, o desenvolvimento de um programa de propaganda
eficaz deve seguir cinco passos importantes (KOTLER; FOX, 1994): estabelecer
objetivos de propaganda, determinar o orçamento de propaganda, decidir sobre a
mensagem, selecionar mídia e avaliar a eficácia da propaganda.

A adoção de estratégias efetivas de preço, promoção e localização, juntamente
com o conhecimento dos principais fatores que influenciam os estudantes na
escolha da IES, e o seu processo de compra são essenciais para o sucesso das
IES. O sucesso das estratégias de marketing depende prioritariamente do
entendimento do comportamento de consumo (SHIMP, 1990). As instituições que
souberem utilizar essas informações com mais eficiência muito provavelmente
conseguirão obter vantagens competitivas perante a concorrência.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Método pode ser definido como o caminho a ser seguido para se alcançar
determinado fim. Método científico, por sua vez, pode ser definido como “o
conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para se atingir o
conhecimento” (GIL, 2012).

Neste capítulo são descritos os procedimentos metodológicos que serão
utilizados, na tentativa de se responder aos objetivos propostos, a saber: a
classificação da pesquisa, o tipo de abordagem, universo, amostra e os
procedimentos de coleta de dados.

3.1 Caracterização da pesquisa

Esta pesquisa pode ser caracterizada, quanto aos fins, como descritiva e, quanto
aos meios, como um levantamento de campo (survey). Para Gil (2012, p. 28), a
pesquisa descritiva tem como objetivo primordial “a descrição das características
de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre
variáveis”. Neste trabalho específico, buscou-se analisar os principais fatores que
influenciaram os estudantes de Administração e Processos Gerenciais na escolha
da IES.

A respeito do levantamento, ou pesquisa de campo, Marconi e Lakatos (2010a, p.
69) prelecionam:
Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir
informações e/ou conhecimentos acerca de um problema para o qual se
procura uma resposta ou de uma hipótese que se queira comprovar ou,
ainda, descobrir novos fenômenos entre eles.

O conceito de Marconi e Lakatos (2010b) é complementado por Gil (2012), que
mostra o método a ser adotado para o alcance do objetivo da pesquisa. De
acordo com Gil (2012, p. 55), o levantamento de campo caracteriza-se “pela
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interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer”. Esta é
explicada pelo autor:
Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um grupo
significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida,
mediante análise quantitativa, obter as conclusões correspondentes dos
dados coletados (GIL, 2012, p. 55).

Quanto ao tipo de abordagem, a pesquisa caracteriza-se como quantitativa. A
pesquisa quantitativa trata da coleta e análise de dados numéricos e aplicação de
testes estatísticos (COLLIS; HUSSEY, 2005).

Para Richardson (1999, p. 90), caracteriza-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”.

3.2 Universo e amostra

Universo pode ser entendido pelo “conjunto definido de elementos que possuem
determinadas características” (GIL, 2012, p. 89). Marconi e Lakatos (2010a, p. 27)
conceituam que é o “conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam
pelo menos uma característica em comum”.

Amostra, por sua vez, é definida como um “subconjunto do universo ou da
população, por meio da qual se estabelecem ou se estimam as características
desse universo ou população” (GIL, 2012, p. 90). A definição de Marconi e
Lakatos (2010a, p. 27) é semelhante: amostra é “uma porção ou parcela,
convenientemente selecionada do universo (população); é um subconjunto do
universo”.

O universo desta pesquisa foi constituído por alunos dos cursos de bacharelado
em Administração e tecnólogo em Processos Gerenciais da Faculdade de Ensino
de Minas Gerais (FACEMG), uma instituição de ensino superior privada localizada
em Belo Horizonte-MG.
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A amostra, por sua vez, foi composta de alunos do 1º ao 7º períodos do curso de
Administração e por alunos do 1º ao 4º períodos do curso de Processos
Gerenciais, do campus Pampulha, turno noite. A amostragem foi por
acessibilidade ou por conveniência. Nesse tipo de amostragem, “o pesquisador
seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam, de
alguma forma, representar o universo” (GIL, 2010, p. 94).

Foram selecionados os alunos presentes em sala de aula nas datas propostas
para a aplicação do instrumento, que ocorreu na segunda quinzena de maio de
2014. Os alunos do 8º período do curso de Administração não foram selecionados
como amostra, uma vez que cursaram esse período do curso integralmente online, somente com oito encontros presenciais durante o semestre, além das datas
de provas. O pesquisador optou por não utilizar um desses encontros entre
alunos e professores para a aplicação do questionário, devido à escassez de
encontros presenciais e número reduzido de alunos em sala. Na semana de
aplicação dos questionários, esse grupo de alunos esteve presente somente no
horário das provas, motivo pelo qual não foi inserido na amostra.

3.3 Procedimentos para coleta de dados

Em outubro de 2013 apresentou-se à diretoria e coordenação acadêmica da
FACEMG, bem como aos coordenadores dos cursos de Administração e
Processos Gerenciais, o pré-projeto para o desenvolvimento da pesquisa na
instituição. Após aprovação, as partes autorizaram o prosseguimento do estudo
na faculdade. A autorização foi formalizada posteriormente, no mês de junho de
2014, em documento assinado pela coordenadora acadêmica.

No início do mês de maio de 2014 foi realizado um pré-teste com cinco alunos de
cada curso, para verificar se haveria dúvidas ou dificuldades no preenchimento.
Verificou-se que os alunos entenderam bem a proposta e conseguiram preencher
os questionários com facilidade. Sendo assim, o instrumento utilizado no pré-teste
foi aplicado aos alunos que compõem a amostra.
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A coleta de dados aconteceu entre os dias 19 e 23 de maio de 2014 e também no
dia 26, segunda-feira, sempre no primeiro horário de cada dia, antes da aplicação
das avaliações bimestrais, no segundo horário. Ao final da semana que antecedia
a coleta, os coordenadores de curso enviaram e-mails aos professores e alunos
dos cursos de Administração e Processos Gerenciais informando sobre a
pesquisa e explicando a importância da participação de todos para o seu sucesso.
Não obstante, o pesquisador procurou os professores que aplicariam os
questionários e, um a um, explicou sobre a pesquisa, tirou dúvidas sobre o
preenchimento dos questionários e os instruiu sobre como proceder em caso de
dúvidas e erros dos alunos. Em paralelo, os questionários foram entregues ao
funcionário que trabalha na sala dos professores no horário noturno, para que ele
os entregasse aos professores que estariam em sala de aula na semana seguinte
e seriam responsáveis pela sua aplicação. Ao todo, foram impressos 357
questionários, totalizando a quantidade de alunos matriculados nos cursos de
Administração e Processos Gerenciais do campus Pampulha, turno noite, sendo
que, no primeiro, foram excluídos os alunos do 8º período. Nas datas e horários
marcados, os docentes entregaram os questionários aos alunos e, após o seu
preenchimento, os recolheram e repassaram ao funcionário da sala dos
professores, que ficou incumbido de entregá-los ao pesquisador.

O questionário utilizado nesta pesquisa é uma adaptação do instrumento utilizado
por Biazon (2012), que o construiu a partir de Antunes (2004). A utilização de seu
questionário se deve ao fato deste vir ao encontro da necessidade desta
pesquisa, devido à sua estrutura e aos tipos de questões abordadas. O estudo de
Biazon (2012) buscou analisar os atributos de preferência da escolha de uma IES
por alunos egressos do ensino médio em Paranavaí-PR.

Segundo Marconi e Lakatos (2010a, p. 184), “o questionário é um instrumento de
coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem
ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”.

O propósito do questionário é “obter informações sobre conhecimentos, crenças,
sentimentos,

valores,

interesses,

expectativas,

aspirações,

comportamento presente ou passado, etc.” (GIL, 2012, p. 121).

temores,
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O questionário apresenta uma série de vantagens e também de desvantagens.
Entre suas vantagens, citam-se a grande liberdade nas respostas, em razão do
anonimato; a velocidade e a precisão na obtenção de respostas; e a abrangência
de maior número de pessoas, entre outras. Como desvantagens, o questionário
não oferece a garantia de que a maioria das pessoas o devolva devidamente
preenchido, o que pode implicar a significativa diminuição da representatividade
da amostra, além de proporcionar resultados bastante críticos em relação à
objetividade, pois os itens podem ter significados diferentes para cada sujeito
pesquisado (GIL, 2012; MARCONI; LAKATOS, 2010a).

O questionário foi dividido em duas etapas. Na primeira buscou-se identificar o
perfil pessoal dos respondentes, por: curso, gênero, faixa etária, cidade em que
residem, com quem residem atualmente, renda familiar, setor de atuação e nível
hierárquico nas organizações em que trabalham atualmente.

A segunda etapa objetivou identificar a importância de diversos fatores para a
escolha da IES. Foram apresentados 30 atributos para serem avaliados em
escala Likert de cinco pontos, variando do menor grau (1 = discordância total) até
o maior grau (5 = concordância total). Segundo Hair Jr. (2005), a escala Likert é
um método simples de construir escalas de atitudes que objetiva obter uma
graduação quantificada das proposições que são distribuídas entre os indivíduos
a serem pesquisados. Ao se utilizar esse tipo de escala, é preciso considerar
variáveis importantes em relação a atitudes ou opiniões, que tenha relação direta
ou indireta com o objeto de estudo (MARCONI; LAKATOS, 2003). Nesta
investigação, os atributos com nenhuma ou menos influência para os alunos
podem ser relacionados aos pontos de grau 1 e 2 na escala. Atributos indiferentes
podem ser relacionados ao ponto de grau 3 e, finalmente, atributos com mais ou
total influência na escolha dos estudantes podem ser relacionados aos pontos de
grau 4 e 5 na escala. O questionário aplicado na pesquisa é apresentado no
APÊNDICE A.

A técnica de coleta de dados utilizada na pesquisa foi o questionário
autorrespondido e o tipo de corte transversal.
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3.4 Procedimentos de análise dos dados

A análise dos dados é o momento em que se tenta evidenciar relações existentes
entre o fenômeno estudado e outros fatores (MARCONI; LAKATOS, 2003).

Os dados obtidos foram analisados por meio de técnicas estatísticas, utilizandose o software estatístico SPSS, com auxílio do Microsoft Excel 2010.

Realizou-se a limpeza dos dados, para se observar a existência de dados faltosos
(missings) e dados extremos (outliers), que fogem à média dos demais. Os
questionários que continham mais de três dados faltantes foram eliminados; os
demais foram preenchidos com média. Em relação aos missings, Jeunon (2004)
explica que o procedimento é recomendado em função de um possível efeito
negativo que as ausências podem trazer aos resultados. A respeito dos outliers,
West, Finch e Curran (1995 apud JEUNON, 2004) reconhecem que os valores
extremos podem afetar os resultados mesmo que os dados restantes estejam
bem distribuídos.

Os testes estatísticos utilizados foram: análise de confiabilidade por meio do
método Alpha de Cronbach, análise descritiva de variáveis do perfil dos
respondentes e análise descritiva dos fatores de influência.

O Alpha de Cronbach foi utilizado para mensurar o índice de confiabilidade da
consistência interna. Malhotra (2001) indica que é um indicador de consistência
interna da escala confiável da escala e precisa estar acima de 0,70.

Para a apresentação dos resultados, os atributos de influência foram agrupados
em fatores, de acordo com a sua natureza e semelhança, tendo como base uma
adaptação de Meyer (2002) e Antunes (2004), replicada por Biazon (2012).

Os fatores são relacionados a seguir:
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a) Fator 1 - reputação institucional: representa como a IES atua em seu
ambiente externo. Trata-se de aspectos como a inovação e a reputação na
sociedade.
b) Fator 2 – ações de responsabilidade social da IES: aborda projetos de
ensino e extensão que valorizem tanto a comunidade acadêmica quanto a
sociedade com ações sociais.
c) Fator 3 - corpo docente: representa os professores e seus atributos como
titulação, motivação e experiência de trabalho.
d) Fator 4 - atividades de suporte: estimula a realização de estágios e
iniciação científica, bem como a participação da direção e seus
coordenadores em atividades junto aos alunos e professores.
e) Fator 5 - estrutura e infraestrutura: compreende os atributos físicos e
materiais que dão suporte ao bom funcionamento do processo de ensino e
aprendizagem (biblioteca, laboratórios e etc.).
f) Fator 6 – comunicação e atendimento: refere-se à maneira como a
comunicação pode atrair o aluno, se as publicidades vistas por eles são
atrativas, importantes para sua decisão; e o atendimento significa a forma
de se relacionar com o público envolvido na IES.
g) Fator 7 – cursos ofertados: os cursos que as IES oferecem em seu
campus.

h) Fator 8 – preço: trata-se da importância dada ou não ao valor a ser pago
pelos serviços educacionais;
i) Fator 9 – processo seletivo.

Os atributos determinantes da escolha foram reagrupados em nove atributos
resumidos no QUADRO 2.
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QUADRO 2 - Atributos de influência na escolha da IES
Grupos
Fator 1
Reputação
institucional

Fatores
AT02: A instituição possui boa reputação na sociedade.
AT05: A instituição apresenta bom conceito no MEC.
AT07: A instituição tem aceitação no mercado.
AT12: Na opinião de conhecidos, amigos e pais, a instituição é conceituada.
AT14: A marca da instituição proporciona status aos alunos junto à sociedade.
AT24: A instituição tem perfil Inovador.
AT30: Saber que os alunos formados pela instituição têm boa aceitação no
mercado de trabalho é um atributo que influencia a escolha.

Fator 2
Ações de
responsabilidade
social da IES
Fator 3
Corpo docente

AT17: A instituição investe em atividades culturais, a partir da realização de
eventos de interesse da comunidade acadêmica.
AT18: A instituição se preocupa com a comunidade, realizando ações sociais.
AT26: O corpo docente da instituição (professores) é qualificado.
AT27: Os professores da instituição são experientes.
AT28: Os professores têm motivação em ensinar.

Fator 4
Atividades de
suporte

AT20: A direção da instituição procura ter envolvimento com as atividades
acadêmicas

Fator 5
Estrutura e
infraestrutura

AT01: A instituição é próxima de minha residência ou trabalho.

Fator 6
Comunicação e
atendimento
Fator 7
Cursos
ofertados

Fator 8
Preço

AT21: Os coordenadores da instituição procuram ter envolvimento com as
atividades acadêmicas
AT25: A instituição apoia e intermedeia a realização de estágios
‘profissionalizantes junto a empresas e/ou entidades.
AT03: A infraestrutura da instituição (salas de aula, biblioteca, estacionamento,
cantina, etc.) é compatível com o que eu espero.
AT08: A instituição trabalha em turnos que me atendem bem (manhã, tarde e
noite).
AT09: A instituição possui método de ensino que me agrada (presencial,
semipresencial, à distância).
AT10: A instituição oferece segurança aos alunos.
AT13: A propaganda da instituição me agrada.
AT19: A instituição tem funcionários qualificados.
AT22: As informações passadas pelos funcionários da instituição são
confiáveis.
AT06: A instituição oferece os cursos (opções de cursos) que eu desejo.
AT16: Os cursos possuem conteúdo adequado à realidade do mercado de
trabalho.
AT29: O critério de avaliação da instituição é um atributo que influencia a
escolha.
AT04: O valor da mensalidade é compatível com o que posso pagar em um
curso superior.
AT15: A instituição oferece descontos nas mensalidades e/ou bolsas de
estudos.
AT23: A relação custo-benefício que se tem estudado na instituição é atrativa.

Fator 9
AT11: O processo de vestibular é simplificado.
Processo
seletivo
Fonte: dados da pesquisa.
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4 ANÁLISE DOS FATORES INFLUENCIADORES NA ESCOLHA
DA IES

Este capítulo é dedicado à apresentação dos resultados e sua discussão à luz da
literatura estudada. Primeiramente, faz-se uma breve descrição do histórico da
FACEMG, IES objeto do estudo. Em seguida, são apresentados os resultados
encontrados após a limpeza dos dados. Na sequência, descreve-se a análise do
Alpha de Cronbach, seguida pela análise descritiva de variáveis do perfil dos
respondentes e pela análise descritiva dos atributos de influência. Ao final, os
resultados são discutidos.

4.1 Histórico da FACEMG

A primeira denominação da Faculdade de Ensino de Minas Gerais (FACEMG) foi
Instituto Minas Gerais de Educação e Cultura (IMGEC). O nome FACEMG foi
aprovado pela Portaria nº 738 de 17 de junho de 2010 da Secretaria de Educação
Superior em substituição a IMGEC, a pedido da mantenedora, Associação
Objetivo de Ensino Superior (ASSOBES). Isso porque a denominação FACEMG
já era utilizada desde o início de suas atividades, mas como nome fantasia, tendo
apresentado, na percepção de seus dirigentes, mais aceitação pela comunidade
interna e externa da IES.

O IMGEC, credenciado por meio da Portaria Ministerial nº 3.893, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) de 16/11/05, teve seus primeiros cursos iniciados
em fevereiro de 2009: Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos e
bacharelado em Direito. Os referidos cursos funcionavam no prédio situado na
Rua Albita, 131, 2° andar, Bairro Cruzeiro, Belo Horizonte, Minas Gerais.

A partir do segundo semestre de 2009, o IMGEC constituiu outra sede no vetor
norte da cidade, na Av. Vilarinho 1850 – Venda Nova. Uma região carente da
cidade, mas com perspectivas de desenvolvimento, sobretudo com a ida do
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Centro Administrativo do Governo de Minas Gerais para a referida região. Foi
então oferecido o curso de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos na
Unidade Venda Nova, como parte de um projeto de inclusão social, que
juntamente com outras iniciativas compõe a política de Responsabilidade Social
estabelecida pela FACEMG.

Ao final do semestre, no vestibular para selecionar os ingressantes do primeiro
semestre de 2010, passaram a ser oferecidos, além dos dois cursos em
destaque, outros como os de Tecnologia em Processos Gerenciais, Marketing e
Gestão Hospitalar e o bacharelado em Ciências Contábeis.
Em fevereiro de 2010 tiveram início novas turmas: uma de Tecnologia em Gestão
de Recursos Humanos, uma de Tecnologia em Processos Gerenciais, uma de
Tecnologia em Marketing, uma de Gestão Hospitalar e uma de Ciências
Contábeis.

Considerando a boa aceitação da faculdade pela comunidade do setor norte, no
segundo semestre de 2010 instalou-se mais uma unidade na região da Pampulha,
tendo sido iniciados em agosto de 2010 os cursos de Administração, Direito e
Tecnologia em Processos Gerenciais, agora não mais pelo IMGEC, mas sim pela
FACEMG.

Dando prosseguimento à sua política de expansão, a FACEMG, no primeiro
semestre de 2011, iniciou uma turma do curso de Tecnologia em Gestão
Comercial na unidade Venda Nova e a partir do segundo semestre de 2011 foi
iniciada uma turma de Ciências Contábeis na Unidade Pampulha.

No mesmo ano, a sede do bairro Cruzeiro foi transferida para o Barro Preto, por
motivos estratégicos. Percebeu-se que a localização em outra região, que não
fosse a zona sul, poderia ser mais vantajosa para a IES, devido à sua política de
preços e boa aceitação em outras regiões.

A instituição oferecia ao mercado mensalidades abaixo da média praticada pelas
demais IES, o que atraía um público de baixa renda. O bairro Cruzeiro, primeira
sede da faculdade, sempre foi conhecido por abrigar pessoas de mais poder
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aquisitivo, motivo pelo qual o preço baixo das mensalidades poderia não fazer
diferença para os estudantes no momento da escolha da IES.

Além disso, naquele local a FACEMG possuía um concorrente tradicional no
mercado belo-horizontino, a Fundação Mineira de Educação e Cultura (FUMEC),
que oferecia os mesmos cursos e era mais conhecida pela população. Para evitar
a disputa com a FUMEC e tentar atrair maior público, a instituição optou pela
mudança. O Barro Preto foi escolhido devido à sua localização, mais central, e à
estrutura do prédio escolhido, que poderia atender bem às necessidades da IES e
dos alunos.

Em 2013, a faculdade passou a oferecer dois cursos na área da saúde,
Enfermagem e Fisioterapia, também na unidade Venda Nova.

No primeiro semestre de 2014, a faculdade possuía aproximadamente 3.600
alunos e oferecia 14 cursos, sendo sete de bacharelado e sete superiores de
tecnologia. Do total, três cursos já possuíam o reconhecimento pelo MEC –
Processos Gerenciais, Gestão Hospitalar e Marketing –, enquanto o restante,
autorizado, ainda aguardava o reconhecimento. O curso de Administração possui
a previsão de receber a visita do MEC para reconhecimento no mês de agosto de
2014. Já para o curso de Processos Gerenciais, ainda não há previsão.

Para o segundo semestre do ano, a instituição ofertará um novo curso,
Engenharia Civil, que funcionará na unidade Venda Nova.

A IES conta hoje com aproximadamente 100 professores, mestres e especialistas.
Apesar de não haver algum docente com o título de doutor, há professores
cursando o doutorado. Muitos lecionam em outras instituições, em Belo Horizonte
e região metropolitana. Na unidade Pampulha, turno noite, o corpo docente é
composto de 42 profissionais. Destes, 18 lecionam no curso de Administração e
11 no curso de Processos Gerenciais. Há aqueles que, devido às semelhanças
entre as grades curriculares, lecionam nos dois cursos. Em sua maioria, os
docentes possuem mais de cinco anos de experiência acadêmica e experiência
profissional superior a 10 anos.
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Os cursos funcionam em três endereços: a) campus Barro Preto, localizado na av.
do Contorno, 9.384; b) campus Pampulha, situado na av. Antônio Carlos, 9.100,
3º andar; c) campus Venda Nova, localizado na av. Vilarinho 1820.

A relação de cursos oferecidos pela FACEMG no primeiro semestre de 2014, bem
como sua situação legal à época, é apresentada no QUADRO 3.
Quadro 3 - Relação de cursos da FACEMG
Cursos
Situação Legal
Administração
Autorizado. Portaria nº. 968/06
Ciências Contábeis
Autorizado. Portaria nº. 3894/05
Comunicação Social
Autorizado. Portaria nº. 3895/05
Direito
Autorizado. Portaria nº. 33/07
Enfermagem
Autorizado. Portaria nº. 2254/10
Fisioterapia
Autorizado. Portaria nº. 467/11
Turismo
Autorizado. Portaria nº. 3896/05
Comércio Exterior
Autorizado. Portaria nº. 404/07
Gestão Comercial
Autorizado. Portaria nº. 404/07
Gestão de RH
Autorizado. Portaria nº. 404/07
Gestão Hospitalar
Reconhecido. Portaria nº. 276/12
Processos Gerenciais
Reconhecido. Portaria nº. 301/12
Marketing
Reconhecido. Portaria nº. 307/12
Gestão de Turismo
Autorizado. Portaria nº. 429/07
Fonte: Manual do aluno FACEMG (2014).

Formação
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Bacharelado
Tecnólogo
Tecnólogo
Tecnólogo
Tecnólogo
Tecnólogo
Tecnólogo
Tecnólogo

4.2 Limpeza dos dados

A TAB. 1 traz os missings encontrados:
Tabela 1 - Missings dos atributos
Frequência
Missing
Frequência
Missing
Frequência
Missing

FT 01

FT 02

FT 03

226
4

226
4

226
4

FT 11

FT 12

FT 13

228
2

225
5

229
1

FT 21

FT 22

FT 23

229
1

227
3

227
3

Fonte: dados da pesquisa.

FT 04 FT 05 FT 06 FT 07
227
3

228
2

227
3

221
9

FT 08

FT 09

FT 10

230
0

230
0

228
2

FT 19

FT 20

226
4

229
1

FT 29

FT 30

230
0

230
0

FT 14 FT 15 FT 16 FT 17 FT 18
227
3

228
2

228
2

227
3

228
2

FT 24 FT 25 FT 26 FT 27 FT 28
222
8

229
1

228
2

227
3

228
2
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Dos 357 questionários impressos, 292 foram distribuídos de acordo com a
quantidade de alunos presentes em sala de aula durante o período de aplicação.
Destes, 21 foram eliminados por possuírem mais de três questões não
respondidas. Os 271 restantes foram submetidos a testes de outliers. Foram
retirados 41 que apresentavam valores extremos. Sendo assim, as análises
descritivas foram realizadas em 230 questionários.

4.3 Análise do Alpha de Cronbach
A análise de confiabilidade das escalas foi realizada utilizando-se o Alpha de
Cronbach. Os resultados, por fatores de influência, são mostrados na TAB. 2.
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Tabela 2 - Alpha de Cronbach por fatores de influência
Grupos
Fator 1
Reputação
institucional

Fator 2
Ações de
responsabilidade
social da IES
Fator 3
Corpo docente
Fator 4
Atividades de
suporte

Fator 5
Estrutura e
infraestrutura

Fatores
AT02: A instituição possui boa reputação na sociedade.
AT05: A instituição apresenta bom conceito no MEC.
AT07: A instituição tem aceitação no mercado.
AT12: Na opinião de conhecidos, amigos e pais, a instituição é conceituada.
AT14: A marca da instituição proporciona status aos alunos junto à
sociedade.
AT24: A instituição tem perfil inovador.
AT30: Saber que os alunos formados pela instituição têm boa aceitação no
mercado de trabalho é um atributo que influencia a escolha.

0,817

AT17: A instituição investe em atividades culturais, a partir da realização de
eventos de interesse da comunidade acadêmica.
AT18: A instituição se preocupa com a comunidade, realizando ações sociais.

0,810

AT26: O corpo docente da instituição (professores) é qualificado.
AT27: Os professores da instituição são experientes.
AT28: Os professores têm motivação em ensinar.
AT20: A direção da instituição procura ter envolvimento c/as atividades
acadêmicas.
AT21: Os coordenadores da instituição procuram ter envolvimento com as
atividades acadêmicas.
AT25: A instituição apoia e intermedeia a realização de estágios
profissionalizantes junto a empresas e/ou entidades.
AT01: A instituição é próxima de minha residência ou trabalho.

0,878

0,792

0,508

AT03: A infraestrutura da instituição (salas de aula, biblioteca,
estacionamento, cantina, etc.) é compatível com o que eu espero.
AT08: A instituição trabalha em turnos que me atendem bem (manhã, tarde e
noite).
AT09: A instituição possui método de ensino que me agrada (presencial,
semipresencial, à distância).
AT10: A instituição oferece segurança aos alunos.

Fator 6
AT13: A propaganda da instituição me agrada.
Comunicação e AT19: A instituição tem funcionários qualificados.
atendimento
AT22: As informações passadas pelos funcionários da instituição são
confiáveis.
Fator 7
AT06: A instituição oferece os cursos (opções de cursos) que eu desejo.
Cursos
AT16: Os cursos possuem conteúdo adequado à realidade do mercado de
ofertados
trabalho.
AT29: O critério de avaliação da instituição é um atributo que influencia a
escolha.
Fator 8
AT04: O valor da mensalidade é compatível com o que posso pagar em um
Preço
curso superior.
AT15: A instituição oferece descontos nas mensalidades e/ou bolsas de
estudos.
AT23: A relação custo-benefício que se tem estudado na instituição é atrativa.
Fator 9
Processo
seletivo

Alpha

AT11: O processo de vestibular é simplificado.

Alpha de Cronbach (geral)
Fonte: dados da pesquisa.

0,640

0,503

0,648

-

0,926
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De acordo com a análise do Alpha de Cronbach é possível concluir que o estudo
possui grau de confiabilidade muito bom, com média geral de 0,926. O fator 7,
que se refere aos cursos ofertados, apresentou o mais baixo valor de Alpha,
0,503, enquanto o grupo 3, relacionado ao corpo docente das IES, exibiu o mais
alto, 0,878.

4.4 Perfil dos respondentes

Apresenta-se aqui o perfil dos respondentes, de acordo com as variáveis: curso,
gênero, faixa etária, cidade em que residem, com quem residem atualmente,
renda familiar, setor de atuação e distribuição ocupacional nas organizações em
que trabalham atualmente. A divisão dos respondentes entre os cursos de
Administração Processos Gerenciais é mostrada no GRÁF. 1:
Gráfico 1 - Curso

Fonte: dados da pesquisa.

Dos

230

questionários

analisados,

65,7%

dos

respondentes

cursavam

Administração, o que equivale a 151 alunos, enquanto os demais, 34,3%, eram
alunos do curso de Processos Gerenciais, com 79 respondentes. Observa-se,
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diante disso, que as respostas trazem melhor percepção dos alunos do curso de
Administração.

O gênero dos respondentes é mostrado no GRÁF. 2:
Gráfico 2 - Gênero dos respondentes

Fonte: dados da pesquisa.

A maioria dos respondentes (131) foi composta de mulheres, sendo 57%,
enquanto os homens (99) corresponderam a 43%. Neste caso, observa-se melhor
percepção do público feminino em relação ao masculino.

O GRÁF. 3 mostra a relação de homens e mulheres em cada curso:
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Gráfico 3 - Gênero x curso

Fonte: dados da pesquisa.

No curso de Administração, o percentual de mulheres foi de 57,6%, enquanto o
de homens foi de 42,4%. Já no curso de Processos Gerenciais a diferença foi um
pouco menor: as mulheres representaram 55,7% do total e os homens 44,3%.

A faixa etária dos respondentes é mostrada no GRÁF. 4:
Gráfico 04 - Faixa etária dos respondentes

Fonte: dados da pesquisa.
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Do total de respondentes (230), 28% possuiam idades entre 30 e 40 anos. Os
alunos na faixa etária entre 22 e 25 anos corresponderam a 26% do total,
enquanto 23% eram formados por estudantes com idades entre 26 e 29 anos.
Alunos na faixa etária entre 18 e 21 anos (14%) e acima de 40 anos (9%)
completaram os respondentes. Observa-se que o número de estudantes com
idade até 19 anos, quando a maioria termina o segundo grau e inicia uma
faculdade, foi baixo em relação ao todo. O público jovem, de 22 a 29 anos,
constituiu a maioria (49%) e a presença de alunos mais velhos, com mais de 40
anos de idade, apesar de reduzida, mostra que as pessoas estão investindo em
educação mesmo com idades mais avançadas.

Os respondentes na faixa etária entre 22 e 25 anos predominaram no curso de
Administração, com 27,81% do total. Já no curso de Processos Gerenciais, a
maioria dos alunos apresentou idades entre 30 e 40 anos (32,91%). Em ambos os
cursos, os estudantes com mais de 40 anos foram minoria. O GRÁF. 5 mostra a
faixa etária dos respondentes divididas por curso:
Gráfico 5 - Faixa etária x curso

Fonte: dados da pesquisa.

A análise da faixa etária pode ser realizada também considerando o gênero dos
respondentes. O percentual de homens e mulheres em cada faixa etária pode ser
visualizado no GRÁF. 6:
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Gráfico 6 - Faixa etária x gênero

Fonte: dados da pesquisa.

O percentual de homens (32,32%) e mulheres (25,19%) se mostrou mais alto na
faixa etária dos 30 a 40 anos, o que ratifica a análise geral de faixa etária,
ilustrada no GRÁF. 4. Na faixa etária dos 26 aos 29 anos, as mulheres se
mostraram mais expressivas do que os homens, com 24,43% contra 20,20% dos
respondentes. O público masculino, por sua vez, foi mais expressivo na faixa
etária dos 22 a 25 anos. Enquanto o percentual de mulheres nessa faixa etária foi
de 23,66%, o de homens alcançou 29,29%. A faixa etária em que ambos os
gêneros apresentaram menor percentual foi a acima de 40 anos.

As cidades de residência dos respondentes podem ser visualizadas no GRÁF. 7:
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Gráfico 7 - Cidades de residência dos respondentes

Fonte: dados da pesquisa.

Observa-se que 70% dos respondentes residem em Belo Horizonte (161), mesma
cidade da instituição de ensino. Santa Luzia é a segunda cidade com o mais alto
percentual de respondentes (9,1%). Os demais alunos residem na região
metropolitana de Belo Horizonte e outras cidades.

O GRÁF. 8 compara as cidades de residência dos respondentes de cada curso,
Administração e Processos Gerenciais:
Gráfico 8 - Cidades de residência dos respondentes x curso

Fonte: dados da pesquisa.
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Apesar da discrepância dos números absolutos (105 respondentes do curso de
Administração e 56 de Processos Gerenciais nesse quesito), o percentual de
alunos de ambos os cursos e que residem em Belo Horizonte foi bastante
próximo. Os alunos de Administração, moradores de BH, corresponderam a
69,65%, enquanto os de Processos Gerenciais a 70,89% do total de
respondentes de cada um dos cursos. A proximidade nos percentuais também
pode ser verificada nas demais cidades, com exceção de Vespasiano, onde se
percebe significativa diferença entre alunos que cursam Administração (7,28%) e
Processos Gerenciais (2,53%).

Dos 230 respondentes, a maioria (112) afirmou morar com os pais, o que
corresponde a 48,7% do total. Uma parcela de 36,1% dos alunos mora com os
cônjuges, o que, juntamente com os alunos que residem com os pais,
corresponde a 84,8% do total de respondentes. Os demais, pouco significativo,
declararam morar com parentes (6,1%), sozinhos (5,2%), com amigos (2,2%) e
uma parcela menor (1,7%), com outras pessoas. O GRÁF. 9 ilustra esses dados:
Gráfico 9 - Com quem os respondentes residem

Fonte: dados da pesquisa.

O GRÁF. 10 mostra com quem os respondentes de cada curso residem:
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Gráfico 10 - Com quem os respondentes residem x curso

Fonte: dados da pesquisa.

Percebe-se que a maioria dos alunos de Administração (77) e Processos
Gerenciais (35) mora com os pais, o que vem ao encontro dos dados contidos no
GRÁF. 9. Em termos percentuais, a quantidade de alunos de Administração
(50,99%) mostrou-se maior do que a de Processos Gerenciais (44,30%).
Considerando-se o percentual de respondentes que moram com os cônjuges,
entretanto, o curso de Processos Gerenciais teve valor mais alto do que o de
Administração, com 40,51 e 33,77% do total, respectivamente.

A renda familiar dos respondentes, somando-se as rendas de todos os
integrantes, é demonstrada no GRÁF. 11:
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Gráfico 11 - Renda familiar dos respondentes

Fonte: dados da pesquisa.

A maior parte dos respondentes (115) possuía renda familiar entre R$ 1.001,00 e
R$ 3.000,00, o que representou 50% dos 230 alunos. Uma parcela de 27,8% dos
alunos possuía renda familiar de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00, enquanto 17%
tinham renda acima de R$ 5.000,00. Percentual menos significativo de
respondentes (5,2%) declarou possuir renda familiar de até R$ 1.000,00, o que
correspondeu a 12 alunos.

Em termos percentuais, 54,97% dos alunos de Administração (83) e 40,51% dos
alunos de Processos Gerenciais (32) encontravam-se nessa faixa. Na faixa de
renda de R$ 3.001,00 a R$ 5.000,00, entretanto, o percentual de alunos do curso
de Processos Gerenciais (34,18%) foi mais alto do que o de alunos de
Administração (24,50%), o que correspondeu, respectivamente, a 27 e 37 alunos.

A renda familiar dos respondentes pode ser verificada separadamente, por curso,
no GRÁF. 12:
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Gráfico 12 - Renda familiar dos respondentes x curso

Fonte: dados da pesquisa.

Outra maneira de se analisar a renda familiar dos respondentes é comparando-a
com o seu gênero (GRÁF. 13):
Gráfico 13 - Renda familiar dos respondentes x gênero

Fonte: dados da pesquisa.

Constata-se que o número de homens (21) com renda familiar acima de R$
5.000,00 foi maior do que o de mulheres (18). Em termos percentuais, a diferença
foi de 21,21% de homens para 13,74% de mulheres. Nas faixas de renda de R$
3.001,00 a R$ 5.000,00 e de R$ 1.001,00 a R$ 3.000,00, o percentual de
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mulheres foi mais alto. Na primeira faixa, o público feminino correspondeu a
29,77% e o masculino a 25,25%, enquanto na segunda faixa a diferença foi de
51,91% de mulheres para 47,47% de homens.
O setor de atuação dos respondentes, nas organizações em que trabalham, é
mostrado no GRÁF. 14:
Gráfico 14 - Setor de atuação dos respondentes
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Fonte: dados da pesquisa.

Percebe-se que 80 dos 230 respondentes afirmaram trabalhar no setor
administrativo de suas empresas, o que correspondeu a 34,8% do total. O
segundo setor com maior participação foi o comercial/vendas, com 23% dos
alunos (53). Em terceiro lugar, o setor financeiro apresentou 10% dos
respondentes, equivalendo a 23 alunos. Os setores com menos participação
percentual foram o de marketing, planejamento, fiscal e auditoria, com um
respondente e 0,4% de participação cada.

Em relação ao setor de atuação dos respondentes, verifica-se que, dos 34,8%
dos respondentes que trabalham no setor administrativo, 73,75% eram alunos de
Administração (59) e 26,25% estudantes de Processos Gerenciais (21). No setor
comercial/vendas, com participação de 23% dos respondentes, 45% cursavam
Administração (36) e 21,25% cursavam Processos Gerenciais (17). Em cada
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curso, cinco alunos não estavam trabalhando, o que correspondeu ao percentual
de 3,31% no curso de Administração e 6,33% no de Processos Gerenciais.

O GRÁF. 15 destaca o setor de atuação dos respondentes de cada curso:
Gráfico 15 - Setor de atuação dos respondentes x curso

Fonte: dados da pesquisa.

Outra maneira de se analisar o setor de atuação dos respondentes é
relacionando-o ao seu gênero (GRÁF. 16):
Gráfico 16 - Setor de atuação dos respondentes x gênero

Fonte: dados da pesquisa.
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Dos 99 homens que responderam ao questionário, 31 trabalhavam no setor
administrativo e 24 no setor comercial/vendas, setores com maior número de
respondentes trabalhando, o que correspondeu a 31,31% e 24,24% do total de
homens, respectivamente. O percentual de mulheres trabalhando nesses mesmos
setores foi de 37,40% no setor administrativo (49) e 22,14% no setor
comercial/vendas (29). A participação de ambos os sexos nos demais setores foi
menos significativa. Dos 10 alunos que responderam não estar trabalhando,
quatro eram homens e seis, mulheres.

A distribuição ocupacional dos respondentes nas organizações em que trabalham
encontra-se no GRÁF. 17:
Gráfico 17 – Distribuição ocupacional dos respondentes

Fonte: dados da pesquisa.

Nota-se que a maioria dos 230 respondentes (44,3%) ocupava cargos de nível
operacional (102). Em cargos de gerência houve 28 alunos, o que correspondeu a
12,2% do total de respondentes; e 10,4% dos alunos ocupavam algum cargo de
supervisão (18) nas empresas em que trabalhavam. Os demais níveis
ocupacionais – coordenação, diretoria e técnico – abrangeram 15,6% do total de
respondentes e 13% deles ocupavam cargos em outros níveis. O menos
representativo foi o de diretoria, com apenas 1,7% do total de alunos.
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A distribuição ocupacional dos respondentes de cada curso pode ser visto no
GRÁF. 18:
Gráfico 18 – Distribuição ocupacional dos respondentes x curso

Fonte: dados da pesquisa.

É possível perceber que, dos 102 respondentes que ocupavam cargos de nível
operacional, 69 cursavam Administração e 33 Processos Gerenciais, o que
correspondeu, respectivamente, a 67,65 e 32,35% do total de alunos nesse nível.
Dos alunos do curso de Administração, 11,92% estavam no nível gerencial nas
empresas em que trabalhavam. Para alunos do curso de Processos Gerenciais,
esse percentual foi de 12,66%. Há ainda os respondentes que afirmaram
trabalhar

em

outros

níveis

ocupacionais.

No

curso

de

Administração

corresponderam a 15,89% dos 151 alunos e, no curso de Processos Gerenciais, a
7,59% dos 79 respondentes.

Finalmente, comparando-se o nível ocupacional dos respondentes com o seu
gênero, apura-se que tanto mulheres (58) quanto homens (44) ocupavam, em sua
maioria, cargos de nível operacional, perfazendo percentuais de 44,27% e
44,44%, respectivamente, do total de respondentes de cada gênero. Enquanto
elevado percentual de mulheres (15,27%) trabalhava em algum cargo de nível
gerencial, 12,12% dos homens (12) trabalhavam em cargos de supervisão. Do
total de respondentes, 14 homens e 16 mulheres ocupavam cargos de outros
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níveis gerenciais, o que correspondeu a 14,14% dos respondentes do gênero
masculino e 12,21% dos respondentes do gênero feminino.

O GRÁF. 19 mostra a relação entre a distribuição ocupacional dos respondentes
e o seu gênero:
Gráfico 19 – Distribuição ocupacional dos respondentes x gênero

Fonte: dados da pesquisa.

4.5 Análise descritiva dos atributos e fatores de influência

Apresenta-se aqui a análise dos atributos que, de acordo com os respondentes,
influenciaram na escolha da IES. A análise é baseada nos fatores apresentados
no tópico 3.5, procedimentos de análise dos dados. É importante ressaltar que os
valores em linha das tabelas nem sempre somam 100%, uma vez que as lacunas
de missings na escala Likert foram preenchidas com médias, o que resultou em
valores quebrados nos resultados. Para facilitar a compreensão, esses valores
foram ocultados, não comprometendo os dados apresentados. As tabelas
mostram os resultados para cada um dos atributos, separados em fatores, de
acordo com as respostas dos alunos dos cursos de Administração e Processos
Gerenciais.
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A TAB. 3 exibe os resultados quanto ao Fator 1, reputação institucional, e o grau
de concordância ou discordância dos alunos:
Tabela 3 - Fator 1: reputação institucional
Atributos

Discordo
totalmente
(1)

Discordo
parcialmente
(2)

Indiferente
(3)

Concordo
parcialmente
(4)

Concordo
totalmente
(5)

Adm.

PG

Adm.

PG

Adm.

PG

Adm.

PG

Adm.

PG

AT02: A instituição possui
boa reputação na sociedade.

2,0

1,3

13,9

10,1

17,2

32,9

51,0

44,3

13,9

10,1

AT05: A instituição apresenta
bom conceito no MEC.

0,0

0,0

3,3

3,8

8,6

11,4

29,1

51,9

58,3

31,6

AT07: A instituição
aceitação no mercado.

tem

0,7

0,0

5,3

5,1

19,2

25,3

46,4

43,0

24,5

22,8

AT12:
Na
opinião
de
conhecidos, amigos e pais, a
instituição é conceituada.

3,3

2,5

22,5

7,6

26,5

48,1

35,1

26,6

9,9

13,9

AT14: A marca da instituição
proporciona status aos alunos
junto à sociedade.

12,6

2,5

23,2

20,3

27,8

38,0

25,8

32,9

8,6

6,3

AT24: A instituição tem perfil
Inovador.

2,0

5,1

12,6

12,7

26,5

30,4

35,1

34,2

20,5

13,9

AT30: Saber que os alunos
formados pela instituição têm
boa aceitação no mercado de
trabalho é um atributo que
influencia a escolha.

1,3

0,0

9,3

3,8

19,2

25,3

32,5

35,4

37,7

35,4

Adm: Administração; PG: Processos Gerenciais.
Fonte: dados da pesquisa.

A reputação institucional é levada em consideração pelos alunos na escolha da
IES, pois a maioria dos atributos obteve respostas concordando de forma parcial
ou total. A reputação da instituição é importante para os alunos, tendo mais
relevância para os estudantes do curso de Administração. Quase 65% desse
público concordam parcial ou totalmente com a afirmativa.

O conceito da IES no MEC, entre todos os atributos relacionados à conduta
institucional, foi o que apresentou elevado percentual de concordância. Do total
de respondentes, 45% concordaram totalmente com a afirmativa.

A aceitação da instituição no mercado manifestou relevância semelhante para os
alunos de ambos os cursos. Quase 70% dos alunos concordaram parcial ou
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totalmente com a afirmativa. A opinião de amigos, conhecidos e pais foi
indiferente para quase a metade dos alunos de Processos Gerenciais. Já para os
estudantes de Administração, esse atributo teve mais importância: 35,1% deles
concordaram parcialmente com a afirmativa e uma parcela menor, 9,9%,
concordou totalmente.

No contexto geral, o status proporcionado pela marca não foi importante para os
alunos. Para 32,9% dos respondentes esse atributo foi indiferente. Percentual um
pouco mais baixo, 29,4%, discordou da afirmativa de maneira parcial ou total.
Apenas 36,9% dos estudantes concordaram, de alguma forma, com a afirmativa.
Os alunos de Processos Gerenciais se mostraram mais sensíveis a esse atributo,
com percentual de concordância mais alto do que os alunos de Administração.

O perfil inovador da instituição se mostrou mais relevante para os estudantes de
Administração. Para a maior parte dos alunos de Processos Gerenciais, 30,4%,
ele foi indiferente. A aceitação do aluno formado pela instituição, no mercado de
trabalho, foi importante para os estudantes dos dois cursos: 37,7% dos alunos de
Administração e 35,4% dos alunos de Processos Gerenciais concordaram
totalmente com a afirmativa.

A TAB. 4 traz os resultados quanto às ações de responsabilidade social da IES:
Tabela 4 - Fator 2: ações de responsabilidade social da IES
Atributos

Discordo
Discordo
Indiferente Concordo
Concordo
totalmente parcialmente
(3)
parcialmente totalmente
(1)
(2)
(4)
(5)
Adm. PG

Adm.

PG

Adm.

PG

Adm.

PG

Adm. PG

AT17: A instituição investe
em atividades culturais, por
meio da realização de
eventos de interesse da
comunidade acadêmica.

11,3 16,5

14,6

20,3 16,6

16,5 37,1

36,7

19,2

8,9

AT18: A instituição se
preocupa
com
a
comunidade,
realizando
ações sociais.
Fonte: dados da pesquisa.

19,2 16,5

18,5

24,1 30,5

24,1 22,5

25,3

9,3

7,6
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O investimento em atividades culturais, a partir da realização de eventos de
interesse da comunidade acadêmica, foi atributo mais relevante para os alunos do
curso de Administração. A realização de ações sociais em favor da comunidade
foi indiferente ou não foi importante para a maioria dos alunos de ambos os
cursos. Ressalta-se que, entre todos os fatores, o das ações de responsabilidade
social da IES foi o que apresentou a mais baixa média de concordância total. É
possível que a

baixa concordância neste fator esteja relacionada

ao

desconhecimento das ações de RS da instituição, que, apesar de afirmar possuir
uma política de responsabilidade social, não a divulga para os corpos discente
nem docente.
Os resultados referentes ao fator 3, corpo docente, são mostrados na TAB. 5:
Tabela 5 - Fator 3: corpo docente
Atributos

Discordo
Discordo Indiferente
Concordo Concordo
totalmente parcialmente
(3)
parcialmente totalmente
(1)
(2)
(4)
(5)
Adm.

PG Adm.

PG

Adm.

PG Adm.

PG Adm.

PG

AT26: O corpo docente da
instituição (professores) é
qualificado.

1,3

1,3

4,6

3,8

6,6

17,7

39,7

34,2

47,7

40,5

AT27: Os professores da
instituição são experientes.

0,7

0,0

4,0

6,3

4,0

11,4

41,7

43,0

48,3

38,0

AT28: Os professores têm
motivação em ensinar.

1,3

0,0

4,0

3,8

7,9

12,7

45,7

49,4

39,7

34,2

Fonte: dados da pesquisa.

No contexto geral, a qualificação dos professores foi totalmente importante para
44,1% dos alunos. Para os alunos de Administração, sua importância foi ainda
mais significativa. A experiência dos docentes e sua motivação em ensinar
também se mostraram relevantes. Os três atributos desse grupo tiveram
percentuais altos, geral e por curso, quando comparados aos demais, o que
demonstra o quão influente foi o corpo docente da instituição para os alunos,
independentemente do curso, na escolha da IES.

A TAB. 6 concentra os resultados referentes ao fator 4, atividades de suporte:
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Tabela 6 - Fator 4: atividades de suporte
Atributos

Discordo
Discordo
Indiferente Concordo Concordo
totalmente parcialmente
(3)
parcialmente totalmente
(1)
(2)
(4)
(5)
Adm. PG

Adm.

da
ter
as

6,6

7,6

11,3

11,4

20,5 25,3

37,1

40,5

23,8 15,2

AT21: Os coordenadores da
instituição procuram ter
envolvimento
com
as
atividades acadêmicas.

2,6

1,3

11,3

12,7

15,2 24,1

37,7

40.5

33,1 20,3

AT25: A instituição apoia e
intermedeia a realização de
estágios profissionalizantes
junto a empresas e/ou
entidades.

7,9 10,1

9,9

11,4

26,5 32,9

30,5

38,0

24,5 7,6

AT20:
A
direção
instituição
procura
envolvimento
com
atividades acadêmicas.

PG

Adm.

PG

Adm.

PG Adm.

PG

Fonte: dados da pesquisa.

O envolvimento da direção e da coordenação da IES com as atividades
acadêmicas foram atributos valorizados pelos estudantes, sendo o envolvimento
dos coordenadores mais importante para os alunos de ambos os cursos,
provavelmente devido à sua proximidade com o corpo discente. Para 55% dos
alunos de Administração, o apoio e a intermediação da IES junto às empresas,
para a realização de estágios profissionalizantes, foi relevante. Esse atributo
também foi valorizado pelos alunos de Processos Gerenciais, porém com menos
intensidade.

Na TAB. 7 pode-se acompanhar os resultados quanto ao fator 5, estrutura e
infraestrutura, e o grau de concordância ou discordância dos alunos:
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Tabela 7 - Fator 5: estrutura e infraestrutura
Atributos

Discordo
Discordo
Indiferente Concordo Concordo
totalmente parcialmente
(3)
parcialmente totalmente
(1)
(2)
(4)
(5)
Adm. PG

Adm.

PG Adm.

PG

Adm.

PG

Adm. PG

AT01: A instituição é
próxima
de
minha
residência ou trabalho.

16,6 12,7

9,3

7,6

9,9

5,1

30,5

31,6

32,5 40,5

AT03: A infraestrutura da
instituição (salas de aula,
biblioteca, estacionamento,
cantina, etc.) é compatível
com o que eu espero.

13,9 21,5

30,5

27,8

14,6 16,5

31,1

31,6

AT08: A instituição trabalha
em turnos que me atendem
bem (manhã, tarde e noite).

0,7

2,5

2,6

1,3

8,6

7,6

19,9

29,1

68,2 59.5

AT09: A instituição possui
método de ensino que me
agrada
(presencial,
semipresencial, à distância).

2,0

0,0

7,3

16,5

13,9 19,0

49,0

38,0

27,8 26,6

AT10: A instituição oferece
segurança aos alunos.
Fonte: dados da pesquisa.

7,3

16,5

21,9

24,1

22,5 17,7

31,1

31,6

15,9 10,1

7,9

1,3

A proximidade da instituição com a residência ou trabalho foi totalmente
importante para 40,5% dos alunos de Processos Gerenciais e 32,5% dos de
Administração. Os percentuais podem ser relacionados ao fato de que a maioria
dos pesquisados morava em Belo Horizonte, cidade onde a IES está localizada.
Para mais da metade dos pesquisados, a infraestrutura da instituição foi
indiferente ou não importante.

A variedade de horário que a IES disponibiliza para as aulas possuiu grande
relevância aos respondentes de ambos os cursos: 68,2% dos estudantes de
Administração e 59,5% dos alunos de Processos Gerenciais concordaram
totalmente com a afirmativa. Os altos percentuais encontrados podem ser
relacionados ao fato de que a maioria dos estudantes trabalhava e, por isso,
precisavam conciliar os horários de trabalho e de estudo. Entre os 30 atributos
pesquisados, este é o que possuiu mais alto percentual de respondentes
concordando totalmente com a afirmativa.
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O método de ensino foi um atributo influenciador para mais de 70% dos
estudantes. No caso da IES estudada, o ensino presencial prevaleceu para
ambos os cursos, com algumas disciplinas cursadas à distância. A segurança foi
valorizada por quase a metade dos respondentes: 47% dos alunos de
Administração e 41,7% dos de Processos Gerenciais concordaram, parcial ou
totalmente, com a afirmativa. Os percentuais encontrados foram relativamente
baixos, visto que o nível de preocupação da população com segurança, em geral,
foi alto, devido aos elevados índices de violência, principalmente nos grandes
centros urbanos.

Os resultados referentes ao fator 6, atendimento, encontram-se na TAB. 8:
Tabela 8 - Fator 6: atendimento
Atributos

Discordo
Discordo
Indiferente Concordo Concordo
totalmente parcialmente
(3)
parcialmente totalmente
(1)
(2)
(4)
(5)
Adm. PG

Adm.

PG

Adm.

PG

Adm.

PG

Adm. PG

AT13: A propaganda da
instituição me agrada.

3,3

3,8

15,2

7,6

30,5 35,4

32,2

34,2

18,5 17,7

AT19: A instituição tem
funcionários qualificados.

4,6

8,9

13,2

11,4

21,2 24,1

36,4

36,7

23,2 16,5

AT22: As informações
passadas pelos funcionários
da instituição são
confiáveis.
Fonte: dados da pesquisa.

5,3 11,4

11,3

10,1

21,2 24,1

39,1

32,9

23,2 17,7

O fato de a propaganda da IES ser agradável foi valorizado por mais da metade
dos estudantes. Entretanto, é importante ressaltar que para mais de 30% dos
alunos de cada curso o fator foi indiferente. A qualificação dos funcionários e a
confiabilidade das informações prestadas por eles foram ainda mais valorizados.
O percentual de alunos, de ambos os cursos, que concorda parcial ou totalmente
com a afirmativa, foi de aproximadamente 57%.

Na TAB. 9 registram-se os resultados referentes aos cursos ofertados:

89

Tabela 9 - Fator 7: cursos ofertados
Atributos

Discordo
Discordo
Indiferente Concordo
Concordo
totalmente parcialmente
(3)
parcialmente totalmente
(1)
(2)
(4)
(5)
Adm.

.G

Adm.

PG

Adm.

PG

Adm.

PG

Adm. PG

AT06: A instituição oferece
os cursos (opções de
cursos) que eu desejo.

2,0

1,3

2,6

3,8

6,0

10,1

34,4

36,7

53,6 46,8

AT16: Os cursos possuem
conteúdo
adequado
à
realidade do mercado de
trabalho.

0,7

1,3

3,3

5,1

6,6

17,7

47,0

50,6

41,1 25,3

AT29:
O
critério
de
avaliação da instituição é
um atributo que influencia a
escolha.

1,3

1,3

7,3

10,1

20,5

22,8

43,0

43,0

27,8 22,8

Fonte: dados da pesquisa.

A variedade de cursos foi totalmente importante para a maior parte dos alunos,
sendo que o percentual de estudantes de Administração (53,6%) com essa
opinião foi maior do que o de alunos do curso de Processos Gerenciais (46,8%).
A adequação do conteúdo dos cursos à realidade do mercado de trabalho e o
critério de avaliação da instituição foram valorizados pelos respondentes, porém,
menos do que as opções de cursos.

A TAB. 10 disponibiliza os resultados quanto ao fator 8, preço, e o grau de
concordância ou discordância dos alunos:
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Tabela 10 - Fator 8: preço
Atributos

Discordo
Discordo
Indiferente Concordo Concordo
totalmente parcialmente
(3)
parcialmente totalmente
(1)
(2)
(4)
(5)
Adm. PG Adm.

PG

Adm. PG

Adm.

PG

PG
Adm.

AT04:
O
valor
da
mensalidade é compatível
com o que posso pagar em
um curso superior.

0,0 3,8

2,6

2,5

7,9

AT15: A instituição oferece
descontos
nas
mensalidades e/ou bolsas
de estudos.

3,3 2,5

2,6

7,6

AT23: A relação custobenefício que se tem
estudando na instituição é
atrativa.

0,0 0,0

2,6

5,1

8,9

23,8

34,2

64,2 49,4

9,3 13,9

33,1 34,2

51,0 40,5

13,2 20,3

39,7 45,6

43,0 27,8

Fonte: dados da pesquisa.

O valor das mensalidades é importante, sobretudo para os alunos de
Administração, com quase 65% dos respondentes concordando totalmente com a
afirmativa. O atributo foi também importante para os estudantes de Processos
Gerenciais, porém o percentual desses estudantes que concordaram totalmente
foi inferior. Para a maior parte dos alunos de ambos os cursos, a concessão de
bolsas de estudos ou descontos nas mensalidades foi totalmente importante. A
relação custo-benefício também é valorizada pelos respondentes. Nesse atributo,
nenhum aluno discordou totalmente da afirmativa e apenas 20,7% discordaram
parcialmente ou foram indiferentes.

Finalmente, a TAB. 11 mostra os resultados referentes ao processo seletivo:
Tabela 11 - Fator 9: processo seletivo
Atributos

Discordo
Discordo
Indiferente Concordo Concordo
totalmente parcialmente
(3)
parcialmente totalmente
(1)
(2)
(4)
(5)
Adm.

AT11: O processo de
vestibular é simplificado.
Fonte: dados da pesquisa.

0,7

PG Adm.

PG

Adm.

1,3

2,5

33,8

3,3

PG Adm.

PG

26,6

35,4

33,1

Adm.

PG

28,5 32,9
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A complexidade do processo de vestibular foi indiferente para a maior parte dos
alunos de Administração (33,8%). Apesar dessa indiferença, 33,1% concordaram
parcialmente e outros 28,5% concordaram totalmente com a afirmativa. Já a
maioria dos estudantes de Processos Gerenciais (35,4%) concordou parcialmente
com a afirmativa. O percentual de alunos dos dois cursos que discordou, de
alguma maneira, foi pouco significativo.

Conhecer a média de cada atributo é um passo importante para o alcance dos
objetivos do trabalho. A TAB. 12 mostra a média geral e por curso, de cada um
dos 30 atributos pesquisados:
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Tabela 12 - Média dos atributos
Fatores
AT01: A instituição é próxima de minha residência ou trabalho.
AT02: A instituição possui boa reputação na sociedade.
AT03: A infraestrutura da instituição (salas de aula, biblioteca,
estacionamento, cantina, etc.) é compatível com o que eu
espero.
AT04: O valor da mensalidade é compatível com o que posso
pagar em um curso superior.
AT05: A instituição apresenta bom conceito no MEC.
AT06: A instituição oferece os cursos (opções de cursos) que eu
desejo.
AT07: A instituição tem aceitação no mercado.
AT08: A instituição trabalha em turnos que me atendem bem
(manhã, tarde e noite).
AT09: A instituição possui método de ensino que me agrada
(presencial, semipresencial, à distância).
AT10: A instituição oferece segurança aos alunos.
AT11: O processo de vestibular é simplificado.
AT12: Na opinião de conhecidos, amigos e pais, a instituição é
conceituada.
AT13: A propaganda da instituição me agrada.
AT14: A marca da instituição proporciona status aos alunos junto
à sociedade.
AT15: A instituição oferece descontos nas mensalidades e/ou
bolsas de estudos.
AT16: Os cursos possuem conteúdo adequado à realidade do
mercado de trabalho
AT17: A instituição investe em atividades culturais, a partir da
realização de eventos de interesse da comunidade
acadêmica.
AT18: A instituição se preocupa com a comunidade, realizando
ações sociais.
AT19: A instituição tem funcionários qualificados.
AT20: A direção da instituição procura ter envolvimento com as
atividades acadêmicas.
AT21: Os coordenadores da instituição procuram ter
envolvimento com as atividades acadêmicas.
AT22: As informações passadas pelos funcionários da instituição
são confiáveis.
AT23: A relação custo-benefício que se tem estudado na
instituição é atrativa.
AT24: A instituição tem perfil Inovador.
AT25: A instituição apoia e intermedeia a realização de estágios
profissionalizantes junto a empresas e/ou entidades.
AT26: O corpo docente da instituição (professores) é qualificado.
AT27: Os professores da instituição são experientes.
AT28: Os professores têm motivação em ensinar.
AT29: O critério de avaliação da instituição é um atributo que
influencia a escolha.
AT30: Saber que os alunos formados pela instituição têm boa
aceitação no mercado de trabalho é um atributo que influencia
a escolha.
Média total
Fonte: dados da pesquisa.

Média
Adm.

PG

Geral

3,54
3,62
2,89

3,82
3,53
2,63

3,63
3,59
2,80

4,52

4,24

4,42

4,43
4,37

4,13
4,26

4,33
4,33

3,92
4,52

3,87
4,42

3,90
4,49

3,93

3,75

3,87

3,27
3,86
3,27

2,95
3,97
3,42

3,16
3,90
3,32

3,48
2,95

3,55
3,20

3,50
3,04

4,27

4,04

4,19

4,26

3,94

4,15

3,39

3,01

3,26

2,84

2,83

2,84

3,61
3,61

3,42
3,44

3,54
3,55

3,87

3,67

3,80

3,64

3,37

3,55

4,25

3,97

4,15

3,62
3,54

3,41
3,22

3,55
3,43

4,28
4,35
4,20
3,89

4,12
4,14
4,14
3,76

4,22
4,28
4,18
3,84

3,96

4,03

3,98

3,81

3,68

3,76
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No contexto geral, dos 30 atributos pesquisados, o que apresentou a maior média
(4,49) foi o AT08, que aborda a questão da diversidade de turnos em que as aulas
são lecionadas. Esse resultado demonstra a importância de oferecer cursos em
horários diversos, para que os alunos possam conciliar o estudo com o trabalho.
É compreensível que, para os respondentes desta pesquisa, que trabalham
durante o dia e precisam estudar à noite, esta flexibilidade de horários seja
importante. A diversidade de turnos também terá relevância se, por algum motivo,
pessoal ou profissional, os alunos precisarem mudar o turno de seus cursos.
Caso a instituição não ofereça o curso desejado em outro turno precisarão buscar
outras IES.

O segundo atributo com maior média (4,42), para o público geral, foi o AT04, que
se refere às mensalidades dos cursos. A alta média desse atributo comprova que
o preço realmente influencia na escolha dos estudantes. O conceito da instituição
no MEC (AT05) e a diversidade de opções de cursos (AT06) foram os próximos
atributos mais valorizados pelos respondentes, com média 4,33 cada. Ressalta-se
que a análise do atributo “a instituição oferece os cursos (opções de cursos) que
eu desejo” fica prejudicada nesta pesquisa, pois os respondentes já são alunos
matriculados e não candidatos ao vestibular.

Os atributos menos importantes para os respondentes foram os relacionados ao
status que a marca da instituição proporciona aos alunos junto à sociedade
(AT14), com média 3,04; à preocupação da IES com a comunidade, demonstrada
a partir de ações sociais (AT18), com média 2,84; e à infraestrutura da instituição
(AT03), com média 2,80. O resultado deste último atributo destoou dos resultados
encontrados por outras pesquisas semelhantes, nas quais a infraestrutura tem
grande influência na escolha da IES pelos estudantes (ALFINITO; GRANEMANN,
2003; HOLANDA JR.; FARIAS; GOMES, 2006; MUND; DURIEUX; TONTINI,
2001). Este resultado pode ser explicado pelo fato de os respondentes já serem
alunos da instituição na época da pesquisa. Provavelmente, quando optaram pela
IES desconheciam a estrutura da FACEMG, mas isto não quer dizer que não a
valorizam.
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É importante ressaltar que, devido ao alto número de respondentes (151 contra
79), pode-se caracterizar uma tendência nos resultados gerais voltada para as
respostas dos alunos de Administração.

Em relação aos alunos do curso de Administração, especificamente, os atributos
mais valorizados foram o valor da mensalidade (AT04) e a diversidade de turnos
em que as aulas são lecionadas (AT08), com média 4,52. Os outros atributos
mais valorizados foram o conceito da IES no MEC (FT05), com média 4,43, e a
experiência dos professores (AT27), com média 4,35.

Para esse público, os atributos menos importantes para a escolha da IES foram a
marca que a instituição proporciona aos alunos junto à sociedade (AT14), com
média 2,95; a infraestrutura da instituição (AT03), com média 2,89; e a
preocupação da IES com a comunidade, demonstrada por meio de ações sociais
(AT18), com média 2,84.

Para os alunos do curso de Processos Gerenciais, os atributos mais influentes
foram a questão dos turnos de atendimento da IES (AT08), do valor das
mensalidades (AT04) e da diversidade de cursos oferecidos pela instituição
(AT06). Os menos valorizados, por sua vez, foram a segurança que a instituição
oferece aos alunos (AT10), com média 2,95; a preocupação da IES com a
comunidade, demonstrada a partir de ações sociais (AT18), com média 2,83; e a
infraestrutura da instituição (AT03), com média 2,83.

Detecta-se que, tanto para os alunos de Administração quanto para os de
Processos Gerenciais, os atributos que tiveram mais e menos influência na
escolha da IES foram bastante semelhantes. Isso permite que a IES não tenha
que diferenciar sua estratégia para a prospecção e a manutenção de estudantes,
evitando custos elevados com a diferenciação ou, se optar por fazê-lo, que seja
em grau reduzido. É possível analisar médias também por fatores. A TAB. 13
mostra a média geral e por curso, de cada um dos nove fatores:
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Tabela 13 - Média por fatores
Fatores
1. Reputação institucional
2. Ações de responsabilidade social da IES
3. Corpo docente
4. Atividades de suporte
5. Estrutura e infraestrutura
6. Comunicação e atendimento
7. Cursos ofertados
8. Preço
9. Processo seletivo
Média

Adm.
3,68
3,12
4,28
3,77
3,63
3,58
4,17
4,35
3,86
3,83

Média
PG
3,66
2,92
4,13
3,44
3,51
3,45
3,99
4,08
3,97
3,68

Geral
3,67
3,05
4,23
3,59
3,59
3,53
4,11
4,25
3,90
3,77

Fonte: dados da pesquisa.

Diante das médias encontradas, é possível afirmar que, no contexto geral, o fator
preço exerceu maior influência na escolha da IES, com média 4,25, enquanto as
ações de responsabilidade social da instituição tiveram pouca influência nesse
processo.

A menor influência das ações de responsabilidade social na comparação com os
outros fatores analisados foi consenso entre os respondentes de ambos os
cursos. Novamente, é importante ressaltar que há o desconhecimento dos alunos
a respeito de ações de RS, pois não há divulgação por parte da instituição, o que
explica, provavelmente, a sua baixa percepção entre os estudantes. Enquanto,
para os alunos de Administração o preço teve mais influência, para os de
Processos Gerenciais o atributo corpo docente foi mais importante.

4.6 Discussão dos resultados

O primeiro objetivo da pesquisa pretendeu identificar os atributos que
influenciaram os alunos na escolha da IES. Verificou-se que, no contexto geral, o
atributo mais importante para os alunos relacionou-se aos turnos em que a
instituição disponibiliza aulas. No caso da FACEMG, as aulas geralmente
acontecem nos períodos diurno e noturno. Por um lado, é possível relacionar a
predileção pela questão dos horários das aulas ao fato de a maior parte dos
alunos trabalhar durante a maior parte do dia e, por isso, precisar de flexibilidade
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de horários para conciliar o estudo com o trabalho. Por outro, é preciso ressaltar
que, na maioria das instituições de ensino, as aulas acontecem nos mesmos
turnos e, em algumas, ainda há aulas no turno da tarde. Considerando esse fato,
o atributo “a instituição trabalha em turnos que me atendem bem (manhã, tarde e
noite)” não seria um diferencial entre as instituições, a não ser em casos
específicos.

O segundo atributo mais valorizado pelos estudantes na escolha da IES foi o valor
das mensalidades. Apesar de haver diversas instituições de ensino em Belo
Horizonte que disponibilizam os cursos de Administração e Processos Gerenciais,
a FACEMG oferece mensalidades mais baixas do que a média do mercado.
Nesse caso, a política de preços da instituição mostra-se fundamental para a
atração dos alunos.

Os atributos “a instituição apresenta bom conceito no MEC” e “a instituição
oferece os cursos (opções de cursos) que eu desejo” tiveram a mesma média e,
juntos, foram os próximos mais valorizados pelos alunos. Uma vez que diversas
IES de Belo Horizonte oferecem os cursos abordados neste estudo, talvez este
último atributo não seja, assim como o de turnos das aulas, um diferencial tão
grande para as instituições, apesar de eliminar do rol de opções dos estudantes
aquelas que não os oferecem. Conforme dito anteriormente, a análise deste
atributo fica prejudicada neste estudo, pois os respondentes já eram alunos
matriculados na IES por ocasião da realização da pesquisa.
Os resultados encontrados condizem com os de outras pesquisas, que
identificaram atributos semelhantes (COBRA; BRAGA, 2004; HOLANDA JR.;
FARIAS; GOMES, 2006; KOTLER; FOX, 1994; MUND; DURIEUX; TONTINI,
2001; PERFEITO et al, 2004). Entretanto, atributos bem classificados em outros
trabalhos, como localização e infraestrutura (ALFINITO; GRANEMANN, 2003;
ALVES, 2003; BRONEMANN; SILVEIRA, 2004; HOLANDA JR.; FARIAS;
GOMES, 2006; KOTLER; FOX, 1994; MOOGAN; BARON; BAINBRIDGE, 2001;
MUND; DURIEUX; TONTINI, 2001), neste estudo não foram tão valorizados pelos
respondentes. O atributo infraestrutura, inclusive, foi o que apresentou a mais
baixa média entre os 30 pesquisados.
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O segundo objetivo da pesquisa foi verificar as prioridades dos atributos de
influência de acordo com o curso. Para tanto, foi feita uma separação entre os
atributos identificados pelos alunos dos cursos de Administração e Processos
Gerenciais. Para os alunos de Administração, os atributos mais importantes na
escolha da IES foram, por ordem decrescente de importância: a) “a instituição
trabalha em turnos que me atendem bem (manhã, tarde e noite)” e “o valor da
mensalidade é compatível com o que posso pagar em um curso superior”,
empatados; b) “a instituição apresenta bom conceito no MEC”; c) “os professores
da instituição são experientes”.

Entende-se que esses alunos precisam conciliar os estudos com o trabalho e por
isso necessitam ter aulas em determinados turnos, mas não abrem mão de ter
aulas com professores que possuam experiência, pagar mensalidades que
caibam em seu orçamento e tudo isso em uma instituição que seja bem
conceituada pelo Ministério da Educação.

Já para os alunos de Processos Gerenciais, os atributos mais importantes foram,
por ordem decrescente de importância: a) “a instituição trabalha em turnos que
me atendem bem (manhã, tarde e noite)”; b) “a instituição oferece os cursos
(opções de cursos) que eu desejo”; c) “o valor da mensalidade é compatível com
o que posso pagar em um curso superior”.

Diversos estudos apresentam resultados semelhantes. Moogan, Baron e
Bainbridge (2001) citam a diversidade de cursos oferecidos pela instituição como
fator influenciador. Já Mund, Durieux e Tontini (2001), Kotler e Fox (1994),
Holanda Jr., Farias e Gomes (2006) e Cobra e Braga (2004) abordam, em seus
trabalhos, a questão do valor da mensalidade como influenciador na escolha da
IES. Os turnos oferecidos pela IES não foram identificados em algum dos
trabalhos pesquisados, especificamente. Entende-se que estejam relacionados à
questão de estrutura para atendimento dos alunos, abordada neste estudo no
fator “estrutura e infraestrutura”.

Percebe-se que, para os alunos de ambos os cursos, os turnos em que a
instituição trabalha foi o principal atributo influenciador na escolha da IES. A
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influência foi maior para os alunos de Administração, pois apresentou maior
média. Ressalta-se que, para os alunos de Administração, o valor da mensalidade
teve importância tão grande quanto em sua escolha. Esse atributo, para os
estudantes de Processos Gerenciais, ficou em terceiro lugar, atrás do atributo
opções de cursos. O conceito da instituição junto ao MEC, bem valorizado pelos
respondentes do curso de Administração, não teve avaliação tão positiva pelos do
outro curso.

Para os alunos de ambos os cursos, a realização de ações sociais por parte da
IES e a sua infraestrutura não foram considerados importantes. O status
proporcionado pela marca e a instituição oferecer segurança aos alunos também
não influenciaram muito os alunos de Administração e Processos Gerenciais,
respectivamente, em suas escolhas.

O terceiro objetivo do trabalho foi identificar os principais fatores de influência
valorizados pelos alunos de cada curso. Eles foram agrupados de acordo com
sua natureza. Verificou-se que, para os alunos de Administração, os fatores
preferidos foram, de acordo com sua prioridade: a) preço; b) corpo docente; c)
cursos ofertados. Para os alunos de Processos Gerenciais, os fatores preferidos
foram também de acordo com sua prioridade: a) corpo docente; b) preço; c)
cursos ofertados.

Os resultados comprovam que os fatores mais importantes para os alunos de
ambos os cursos foram os mesmos. A prioridade de cada um, entretanto, variou
de acordo com o curso. Enquanto para os alunos de Administração o preço foi
mais importante do que o corpo docente, para os de Processos Gerenciais essa
ordem se inverteu. Para ambos, os cursos ofertados figuraram em terceiro lugar.
Ressalta-se novamente a tendência nos resultados gerais, devido ao maior
número de respondentes do curso de Administração (151) perante os do curso de
Processos Gerenciais (79). Sendo assim, é interessante que a instituição atente à
manutenção das mensalidades em um nível mais baixo do que a média praticada
pelas demais IES, invista em um corpo docente qualificado, experiente e motivado
em ensinar e busque diversificar seu quadro de cursos de acordo com as
demandas de mercado.
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É importante registrar que, apesar de o atributo “a instituição trabalha em turnos
que me atendem (manhã, tarde e noite)” ter sido mencionado pelos respondentes
como o mais influente na escolha da IES, o fator ao qual ele se relaciona,
“estrutura e infraestrutura”, não apareceu entre os mais valorizados. Isso pode ser
explicado pela redução da média geral do fator, causada pelas médias mais
baixas dos demais atributos que o compunham. Essa redução não aconteceu no
atributo “preço”, em que todos os fatores obtiveram médias altas, contribuindo
para que fosse o fator mais valorizado pelos alunos.
Em um cenário geral, percebe-se que os atributos/fatores que influenciaram os
alunos na escolha da IES foram bastante semelhantes, independentemente do
curso, com algumas diferenças pontuais.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta dissertação teve como objetivo principal analisar quais foram os fatores que
influenciaram os estudantes de Administração e Processos Gerenciais na escolha
da instituição de ensino superior para realização de seus estudos de graduação.
Para tanto, realizou-se pesquisa quantitativa com os alunos da FACEMG.
Concluiu-se que, em âmbito geral, não distinguindo alunos de Administração e
Processos Gerenciais, é desejado que a IES ofereça cursos e atendimento aos
alunos em turnos diferenciados (manhã, tarde e noite), que os valores das
mensalidades sejam condizentes com o que os alunos possam pagar e,
finalmente, que a instituição seja bem conceituada no MEC e ofereça as opções
de cursos que eles desejam.

O estudo verificou que os atributos de influência na escolha da IES, apesar de
apresentarem bastante semelhança, têm prioridades diferentes para os alunos de
Administração e Processos Gerenciais. Para ambos, o atributo mais importante
está relacionado aos turnos de trabalho da IES. Para os alunos de Administração,
o valor da mensalidade teve a mesma prioridade que os turnos de trabalho da
instituição. Em seguida, os atributos mais importantes para esses alunos foram o
conceito da IES no MEC e a experiência dos professores. Já para os alunos de
Processos Gerenciais, a diversidade de cursos e o valor da mensalidade
representaram maior prioridade sobre os demais atributos.

A diferença de prioridades também foi percebida ao se identificar os principais
fatores de influência valorizados pelos alunos de cada curso, processo realizado
após a reunião dos atributos de influência em atributos, de acordo com sua
natureza. O preço, o corpo docente e os cursos ofertados foram, em ordem de
preferência, os mais valorizados pelos alunos de Administração. Para os
estudantes de Processos Gerenciais, os fatores preferidos foram: o corpo
docente, o preço e os cursos ofertados, nessa ordem de preferência. Ressalta-se,
entretanto, que as diferenças de prioridades encontradas, tanto no caso dos
atributos quanto dos fatores, foram poucas, não sendo necessário que a
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instituição utilize estratégias diferenciadas para a prospecção e manutenção dos
alunos.

Entende-se, analisando os resultados obtidos na pesquisa, que, para maximizar
suas chances de sucesso na prospecção de estudantes e até mesmo em sua
manutenção, a instituição deva concentrar seus esforços na manutenção de um
corpo docente qualificado, experiente e motivado; na oferta de novos cursos,
adequados à realidade do mercado e em horários diversificados, para o
atendimento do maior número de pessoas; e na continuidade, e até mesmo
melhoria, de sua política de preços, descontos e/ou bolsas de estudo.

Alguns atributos, como a qualidade do ensino, a localização da IES e a sua
infraestrutura, citados em diversos trabalhos abordados no referencial teórico
desta pesquisa, não foram tão significativos para os respondentes, tendo em vista
que já faziam parte do corpo discente da instituição. Se a pesquisa fosse
realizada com estudantes ainda não matriculados, os resultados poderiam ser,
provavelmente, diferentes. Independentemente disso, estes e os demais atributos
analisados na pesquisa também precisam receber atenção dos dirigentes, apesar
de não serem prioritários para os alunos. O desenvolvimento do conjunto de
fatores é essencial para que a IES consiga manter ou melhorar o seu conceito
perante o MEC, fator também bastante valorizado pelos alunos.

No desenvolvimento do trabalho foram encontradas algumas limitações,
importantes de serem registradas. A primeira diz respeito ao número de
questionários preenchidos erroneamente, com dados faltosos (missings) ou
extremos (outliers). Muitos alunos deixaram questionários inteiros em branco,
outros não preencheram mais de três questões, o que também anulou a utilização
dos questionários. Apesar disso não ter interferido nos resultados, devido à
limpeza dos dados, o preenchimento de mais questionários certamente
contribuiria para a pesquisa. Outro fator limitante que merece ser registrado foi a
ausência das respostas dos alunos do 8º período de Administração, que cursaram
esse último período integralmente. Devido ao número bastante reduzido de aulas
presenciais, não foi possível a aplicação dos questionários a esses alunos.
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Sugere-se, especificamente para novos estudos na própria instituição, a
ampliação da amostra para os demais cursos, turnos e unidades, abrangendo a
maior parte de alunos possível. A realização de uma pesquisa com os dirigentes,
coordenadores, professores e funcionários, para verificar sua opinião a respeito
do assunto e, posteriormente, comparar com os resultados gerados pela pesquisa
com os alunos, poderia ser de grande valia para a instituição.

Outra sugestão voltada à FACEMG seria a realização de uma nova pesquisa
sobre o mesmo tema, mas com os candidatos ao vestibular na instituição. É bem
provável que a influência de alguns fatores na escolha dos alunos seria diferente
daqueles constatados pela nossa pesquisa, tendo em vista que os vestibulandos
ainda não iniciaram o seu curso superior, diferentemente dos respondentes desta
pesquisa, que já estavam matriculados na faculdade quando ela foi aplicada. O
confronto dos resultados de ambos os trabalhos poderia proporcionar à instituição
significativas contribuições.

Para pesquisas em geral, sugere-se o refinamento dos atributos e fatores de
influência a serem pesquisados, observando-se as tendências de trabalhos
nacionais e internacionais, com objetivos semelhantes. Seria interessante, ainda,
o desenvolvimento de outras pesquisas voltadas à escolha profissional. A
identificação dos fatores que influenciam os estudantes na opção por sua
profissão e a sua posterior relação com os fatores influenciadores na escolha da
IES seria de grande valia para as instituições e os pesquisadores.

Por fim, outra sugestão é o desenvolvimento de trabalhos voltados para a questão
do processo de decisão de compra, principalmente para a etapa da pós-compra,
para avaliar a satisfação dos alunos em relação aos serviços prestados pelas IES
e às suas expectativas.

Finalmente, espera-se que este trabalho possa contribuir, de alguma maneira,
com a instituição pesquisada e com futuros estudos a respeito do mesmo tema.
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APÊNDICE A – Proposta de Questionário
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA

Esta pesquisa é parte integrante de uma dissertação de Mestrado da Fundação
Pedro Leopoldo, que tem por objetivo analisar quais os fatores que influenciaram
os estudantes de Administração e Processos Gerenciais na escolha da instituição
de ensino superior. Gostaríamos de contar com a sua valiosa colaboração.
Orientador: Prof. Dr. Domingos Antônio Giroletti
Coorientadora: Profª. Drª. Ester Eliane Jeunon
Mestrando: Thiago Rocha Faria Guimarães de Oliveira
INSTRUÇÕES






Sua resposta é sigilosa. Você não precisa se identificar.
Após o preenchimento, favor inserir o questionário no envelope em posse
do aplicador.
Qualquer dúvida consulte o aplicador, ele está treinado para lhe esclarecer.
Pedimos que responda com atenção a uma série de perguntas que serão
realizadas.
As informações são extremamente preciosas para o sucesso desta
pesquisa. Suas respostas não serão analisadas individualmente, mas sim
juntamente com as de outros respondentes.
QUESTÕES

1. PERFIL PESSOAL
1.1.

Curso

(

) Administração

(

) Processos Gerenciais

1.2.

Gênero

(

) Masculino

(

) Feminino

1.3.

Qual é a sua faixa etária? (
(
(

1.4.

Em que cidade você reside? (
(
(
(

1.5.

Com quem você reside atualmente? (
(
(

) 18 a 21
( ) 22 a 25
) 26 a 29
( ) 30 a 40
) acima de 40 anos
) Belo Horizonte
) Betim
) Santa Luzia
) Confins
) Pais
) Amigos
) Sozinho

(
(
(
(

) Contagem
) Vespasiano
) Lagoa Santa
) Outras

(
(
(

) Parentes
) Cônjuge
) Outros
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1.6.

Qual é, aproximadamente, sua renda familiar (juntando sua renda e a de
todos os integrantes de sua residência)?
( ) até R$ 1000,00
( ) de R$ 1001,00 a R$ 3000,00
( ) de R$ 3001,00 a R$ 5000,00
( ) R$ 5000,00 a mais.

1.7.

Qual seu setor de atuação na organização em que trabalha atualmente?
( ) Administrativo
( ) Marketing
( ) Logística
( ) Financeiro
( ) Comercia/Vendas ( ) Produção
( ) Recursos Humanos ( ) Planejamento
( ) Auditoria
( ) TI
( ) Fiscal
( ) Almoxarifado
( ) Qualidade
( ) Não trabalho
( ) Outros

1.8.

Qual a distribuição ocupacional na organização em que trabalha
atualmente?
( ) Operacional
( ) Supervisão
( ) Coordenação
( ) Gerência
( ) Diretoria
( ) Técnico
( ) Não trabalho
( ) Outros

2. ATRIBUTOS DE INFLUÊNCIA
Abaixo, você encontrará algumas frases a respeito do processo de escolha da
faculdade. Assinale com um “X” a resposta que melhor indicar sua opinião.
ATRIBUTOS

AT01: A instituição é próxima
de minha residência ou
trabalho.
AT02: A instituição possui
boa reputação na sociedade.
AT03: A infraestrutura da
instituição (salas de aula,
biblioteca,
estacionamento,
cantina, etc.) é compatível
com o que eu espero.
AT04:
O
valor
da
mensalidade é compatível
com o que posso pagar em
um curso superior.
AT05: A instituição apresenta
bom conceito no MEC.
AT06: A instituição oferece os
cursos (opções de cursos)
que eu desejo.
AT07: A instituição tem
aceitação no mercado.
AT08: A instituição trabalha
em turnos que me atendem
bem (manhã, tarde e noite).
AT09: A instituição possui
método de ensino que me

Discordo
totalmente
1

Discordo
Indiferente
parcialmente
3
2

Concordo
parcialmente
4

Concordo
totalmente
5
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agrada
(presencial,
semipresencial e à distância).
AT10: A instituição oferece
segurança aos alunos.
AT11:
O
processo
de
vestibular é simplificado.
AT12:
Na
opinião
de
conhecidos, amigos e pais, a
instituição é conceituada.
AT13: A propaganda da
instituição me agrada.
AT14: A marca da instituição
proporciona status aos alunos
junto à sociedade.
AT15: A instituição oferece
descontos nas mensalidades
e/ou bolsas de estudos.
AT16: Os cursos possuem
conteúdo
adequado
à
realidade do mercado de
trabalho.
AT17: A instituição investe
em atividades culturais, a
partir da realização de
eventos de interesse da
comunidade acadêmica.
AT18: A
instituição se
preocupa com a comunidade,
realizando ações sociais.
AT19: A instituição tem
funcionários qualificados.
AT20: A direção da instituição
procura ter envolvimento com
as atividades acadêmicas.
AT21: Os coordenadores da
instituição
procuram
ter
envolvimento
com
as
atividades acadêmicas.
AT22:
As
informações
passadas pelos funcionários
da instituição são confiáveis.
AT23: A relação custobenefício
que
se
tem
estudado na instituição é
atrativa.
AT24: A instituição tem perfil
inovador.
AT25: A instituição apoia e
intermedeia a realização de
estágios profissionalizantes
junto a empresas e/ou
entidades.
AT26: O corpo docente da
instituição (professores) é
qualificado.
AT27: Os professores da
instituição são experientes.
AT28: Os professores têm
motivação em ensinar.
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AT29: O critério de avaliação
da instituição é um atributo
que influencia a escolha.
AT30: Saber que os alunos
formados pela instituição têm
boa aceitação no mercado de
trabalho é um atributo que
influencia a escolha.

