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RESUMO 
 

O ensino superior no Brasil tem um importante papel educacional e no desenvolvimento 

da sociedade, pois, geram empregos de qualidade, difundem novas tecnologias e 

formam profissionais para o engrandecimento do país. Nos dias atuais além das 

universidades públicas, existe um número muito significativo de instituições de ensino 

superior privadas, levando a uma disputa ferrenha pelo mercado educacional, onde os 

pretensos alunos têm a oportunidade de escolher onde estudar. Esta grande variedade 

de opções, levam as instituições a promoverem estratégias próprias para a disputa 

deste mercado competitivo. A gestão eficiente das instituições privadas de ensino 

superior é primordial para o sucesso e crescimento dessas organizações. É preciso, 

portanto, entender seus processos e vínculos, e também os processos de gestão dos 

cursos que pretendem oferecer, seus objetivos e suas práticas. Atrair e manter o aluno 

na instituição requer atenção e dedicação. Assim, neste trabalho foram investigados os 

motivos que levam os alunos de bacharelado em administração a optarem por 

determinada IES, qual o nível de satisfação com a instituição e com o curso escolhido. 

Esta abordagem é importante, pois contribuirá significativamente para que a IES 

conheça o grau de satisfação dos alunos, quais os melhores meios de atração de novos 

discentes e os métodos a serem aplicados para manter estes alunos durante todo o 

curso com um grau elevado de satisfação. Os objetivos foram: identificar os perfis dos 

alunos e analisar a influência da comunicação corporativa da IES no propósito de 

captar e reter alunos.  Estes objetivos foram alcançados através de uma pesquisa 

descritiva de natureza qualitativa, através de levantamento bibliográfico, pesquisa 

documental e questionário estruturado fechado. A pesquisa demonstrou que a IES tem 

conseguido êxito em seu trabalho de comunicação. A instituição é bem vista pelos 

alunos e reconhecida pela sociedade em geral. O trabalho de atração de novos alunos 

é consistente e o grau de satisfação durante todo o curso é bem avaliado. Os 

construtos estudados tiveram índice bem relevantes e de maneira geral os alunos estão 

muito satisfeitos com a IES. 
 

Palavras-chave: Marketing. Comunicação. Instituição de Ensino Superior Privada. 
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ABSTRACT 
 

The higher education in Brazil has an important role in education and development of 

the society, for generating quality jobs, diffusing new technologies and forming 

professionals to aggrandizement of the country. Nowadays beyond public education, 

there is a significant number of private higher education’s institutions, leading to a 

dispute for the educational market, where pretentious students have the opportunity to 

choose where to study. This great variety of options leads the institutions to elaborate 

strategies for this competitive market. An efficient management of these privates higher 

education institutes is primordial to success and growing of these organizations. Is then 

necessary to understand how its process and bonding, as to management process of 

courses offered, its goals and practices. To attract and maintain the student in the 

institution requires attention and dedication. Therefore in this essay was analyzed the 

reason that leads an undergraduate in administration to opt for a certain IES, which is 

the level of satisfaction with the institution and the chosen course. This approach is 

important, as it will contribute significantly so the IES recognizes the level of satisfaction 

of its students, the best way to attract new undergraduates and ways applied to keep 

these students through the whole course maintaining a high satisfaction status. The 

objectives were: to identify the profile of students and analyze the influence of IES’ 

corporative communication at the proposition of capturing and maintaining students. 

These objectives were achieved through a descriptive research of qualitative nature, 

through a bibliographic survey, documental research and a questionnaire. The research 

pointed that the IES has successfully achieved success in the communication work. The 

institution is well seen for its students and recognized of society in general. The 

attraction of new undergraduates is consistent and the satisfaction level during the 

whole course is great evaluated. The constructs analyzed had a great satisfactions 

index and in general, the students are very satisfied with the IES. 
 

Palavras-chave: Marketing. Communication. Higher Educational Private Institute. 
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1 INTRODUÇÃO:  

 

Atualmente existem no Brasil mais de 1.300 instituições de ensino superior – IES- 

ofertando o curso de Administração, seja presencial ou em EaD (Ensino à distância).  A 

concorrência torna-se cada vez mais acirrada e faz com que as instituições busquem 

utilizar as mais variadas formas de atrair novos alunos, utilizando estratégias 

tradicionais de Marketing, inovando ou utilizando argumentos e recursos publicitários de 

vanguarda, na tentativa de captação de mais alunos. 

 

Neste contexto, surgem diversas inovações tecnológicas que permitem e promovem a 

interação das pessoas, culminando, em muitos casos, no processo de atratividade 

deste possível futuro aluno, através das Redes Sociais, dos aplicativos para tablets e 

Smartphones, ou, até mesmo, através dos sites das instituições e quaisquer outras 

tecnologias que levem o candidato a uma decisão de ingressar em alguma IES. Vale 

ressaltar que escolhas, não apenas àquelas que se referem à profissão, são processos 

que demandam elaboração de perdas, reflexões e a tomada de decisão em si (Zemke, 

2014).  

 

A temática abordada nesta pesquisa é de abrangência específica. Porém, o foco do 

estudo se direciona a um olhar mais aprofundado nas questões relacionadas à 

atratividade que a IES exerce na captação de novos alunos, à qualidade do ensino, à 

forma de ingresso, às formas de pagamento e ao conceito da instituição, ou seja, 

elementos que compõem as primeiras impressões que o candidato considera na 

escolha da instituição. Porém, estes são apenas alguns dos fatores que devem ser 

levados em consideração.  

 

A educação é essencial na evolução de uma sociedade. Deve ser baseada na 

informação, no aprendizado e também no conhecimento. O desenvolvimento de uma 

nação está diretamente associado ao seu nível de educação; portanto, disseminar nos 

cidadãos os valores do aprendizado é fundamental para que a nação do futuro seja de 

qualidade educacional avançada. As IES têm papel essencial no processo de 
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desenvolvimento da sociedade e no avanço do conhecimento, além das novas 

tecnologias, tem papel primordial no processo de ensinar e aprender. Este avanço 

permite que as instituições optem por projetos pedagógicos inovadores, utilizando 

desenvolvimentos tecnológicos de maneira a atrair públicos diferenciados. Assim, 

contribuem para a evolução do conhecimento e no desenvolvimento da sociedade. 

Novas possibilidades e desafios de desenvolvimento (como processo de mudança 

social) emergem das transformações imateriais que se operam tanto na produção 

material quanto na produção dos intangíveis (Oliveira, 2014). 

 

De acordo com dados do INEP (Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa), 75% dos 

alunos em curso superior, estão matriculados em instituições privadas. Estas 

instituições representam 87,4% das IES no Brasil. Nas três últimas décadas, o número 

de alunos matriculados no Ensino Superior atingiu um aumento de mais de 400%, 

principalmente pelas políticas adotadas de ampliação de oferta de cursos superiores 

em instituições particulares, ampliação do FIES, implantação do PROUNI e a 

consolidação do ENEM.  

 

Estes dados demonstram a importância das Instituições de Ensino Superior privadas no 

papel educacional brasileiro. Significativa parcela forma recursos humanos de média e 

alta qualidade, são instituições que contribuem marcantemente para o desenvolvimento 

do país. Assim, as instituições privadas de ensino superior se bem gerenciadas, 

contribuem para o sucesso e avanço dessas organizações. É necessário entender seus 

procedimentos, seus vínculos e também a gestão do curso, quais são os seus objetivos 

e como são utilizadas as suas práticas.  

 

A gestão educacional interfere diretamente na relação do curso com seus alunos,   

tomadas de decisão do gestor no processo pedagógico em geral e em sua orientação 

direcionada, pressupõe atuação em suas dificuldades e instabilidades. Portanto, o 

propósito e o processo devem ser coerentes no trabalho pedagógico das IES e na 

integração entre os gestores e seus professores, para que seus interesses e objetivos 

educacionais sejam compatíveis. Para Sacristan (2011), o projeto político pedagógico é 
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a própria organização do trabalho pedagógico da escola como um todo, sendo 

construído e vivenciado em todos os momentos, por todos os envolvidos no processo 

educativo da escola. 

 

Atrair o candidato para uma instituição requer atenção e dedicação, principalmente à 

análise das causas de atratividade que são oferecidas. Neste sentido, observa-se que a 

gestão educacional tem no processo de tomada de decisões e gerenciamento do 

projeto político pedagógico, uma consolidação. Uma análise da forma como a 

sociedade está organizada, assim como uma avaliação de suas questões econômicas, 

políticas e sociais devem estar alinhadas em sua gestão. Conforme Ferreira (2014), a 

gestão atravessa nos dias de hoje uma fase de profundas transformações que se 

traduzem em diferentes medidas, e tem por objetivo redefinir o conceito de escola, 

reconhecer e reforçar sua autonomia; adotar modalidades de gestão específicas e 

adaptadas à diversidade das situações existentes.  

 

A partir dessa reorganização do saber surgem novas descobertas, e diferentes 

maneiras de enxergar que “é impossível reconhecer as partes sem conhecer o todo, e o 

todo sem conhecer as partes” (Piletti, 2010). Isso engloba as relações interpessoais do 

educando que, direta ou indiretamente, “[...] encontram-se impactadas pela gestão do 

curso, tal como a trama de um tecido, na qual os fios se entrelaçam para formar o todo” 

(Roncaglio, 2014). Neste contexto, pretende-se que este trabalho revele os motivos que 

levam os candidatos a optarem pelo curso de bacharelado de Administração na IES 

objeto de nosso estudo. Neste contexto, coloca-se a seguinte pergunta de pesquisa: 

Quais são os impactos da comunicação corporativa, no contexto da orientação para o 

mercado? 

 

1.1 Objetivos da pesquisa: 

 

O objetivo geral deste trabalho consiste em aplicar e analisar a influência da orientação 

para o mercado do sistema de comunicação da IES “UniRedentor”. 
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Para se alcançar o objetivo geral são estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

1) Identificar e analisar a valência e saliência do sistema de geração de inteligência 

do processo de comunicação; 

2) Identificar e analisar a valência e saliência do sistema de disseminação de 

inteligência; 

3) Identificar e analisar a valência e saliência do sistema da resposta de mercado; 

4) Verificar a relação entre os construtos; 

5) Verificar a dependência do sucesso da comunicação em relação aos construtos; 

 

1.2 Justificativa 

 

As estratégias utilizadas na atratividade dos candidatos para esta IES são 

determinantes para que o curso obtenha o número de alunos projetados pela 

instituição. Essa situação leva a novas análises e investigações que contribuem ainda 

mais na elaboração de mecanismos para manter a atratividade dos candidatos de seu 

vestibular. O conhecimento deste tema é vital para racionalizar recursos, implantar 

ferramentas e principalmente, entender como os alunos se comportam em todas as 

fases do curso. O aprofundamento do estudo na comunicação que é feita pela 

instituição juntos aos alunos, tem um papel fundamental para uma gestão eficaz e 

sucesso na captação, retenção e satisfação dos alunos, facilitando assim a atração de 

novos discentes. 

 

Os componentes de marketing, se bem utilizados atingem os objetivos esperados, 

atraindo os candidatos certos para a instituição, evitando assim que haja no decorrer do 

curso uma alta incidência de evasão, onde todo o esforço de atração do aluno seria 

perdido por não conseguir mantê-lo na instituição. 

 

Pretende-se que este estudo, ao analisar as principais estratégias utilizadas na atração 

de alunos, não apenas contribua com a instituição estudada, mas também possa 

nortear acadêmicos e profissionais da área de gestão educacional, para que se possam 

criar e desenvolver mecanismos de aprimoramento para um melhor desempenho de 
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suas IES, levando assim à melhoria social da região e consequentemente, seu 

desenvolvimento, pois num mercado tão competitivo como o educacional, é primordial 

utilizar todos os esforços para se destacar perante a aguerrida concorrência e 

principalmente entender se o aluno está recebendo uma comunicação eficaz e perceber 

se atende às suas expectativas. 

 

A pesquisa auxilia também que se faça uma análise da satisfação dos alunos na IES 

pesquisada e nortear um trabalho de desenvolvimento de um plano de ações que 

consiga minimizar o número de estudantes que se evadem do curso, diminuindo 

significativamente o impacto negativo econômico, social e financeiro. É vital também na 

orientação dos recursos que são investidos, equacionando o investimento com seu 

esperado retorno e alocando melhor seus equipamentos, quantidade de professores e 

funcionários. 

 

Sendo uma questão essencial para a IES, a pesquisa possui também uma grande 

relevância profissional para o pesquisador, pois ao abordar esse tema no trabalho, 

contribui para a melhoria da gestão da instituição onde atua. O pesquisador trabalha na 

IES e busca entender quais circunstâncias levam o aluno a optar pelo curso, pois 

acreditam que esta investigação norteie iniciativas e estratégias importantes para a 

evolução no núcleo educacional em que atua. 

 

1.3 Estrutura da dissertação  

   

A dissertação possui uma estrutura de cinco capítulos, onde o primeiro é a introdução 

do trabalho, dividida nas seções: Objetivos, justificativa e estrutura da dissertação. A 

apresentação do referencial teórico está no segundo capítulo, mostrando as principais 

literaturas que descrevem as ferramentas de marketing que atraem os candidatos para 

o vestibular desta IES, a evolução do ensino superior, o mercado educacional no Brasil 

e seus desafios. Já no terceiro capítulo, caracteriza-se a metodologia adotada nesta 

pesquisa. Qual metodologia está sendo empregada, sua forma de implantação e 

desenvolvimento. No quarto capítulo, desenvolve-se a análise do estudo demonstrando 
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os resultados obtidos na pesquisa. No quinto e último capítulo, apresenta-se os 

resultados desta pesquisa, assim como suas conclusões.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO:  
 

2.1 A sociedade do conhecimento 

 

Por décadas a economia mundial teve seu desenvolvimento relacionado às questões 

agrícolas. Posteriormente, com o advento da Revolução Fabril, passou-se para a 

economia industrial. O processo industrial dominava a produção e a economia mundial, 

somente a partir do fim do Século XX, o conhecimento passa a comandar as regras do 

cenário econômico mundial. Esta nova era é denominada por muitos estudiosos como a 

“Sociedade do Conhecimento”, por outros de “Sociedade da Informação”.  

Analisando a palavra “conhecimento” encontram-se inúmeras interpretações. Segundo 

Oliveira (2014) o conhecimento é a "ação ou resultado de conhecer"; é também 

"informação que se adquire sobre algo ou alguém por meio de estudo ou experiência". 

Normalmente o conhecimento é entendido como um conjunto de fatos, princípios, 

conceitos e valores incorporados pelo homem ao longo de sua existência.  

 

Segundo Accorsi (2011) existem três formas de conhecimentos: O conhecimento 

“declarativo” onde se diz o “por que” e “como” as coisas funcionam. O conhecimento 

procedimental que seria ligado a conduta, indicando como realizar determinadas 

tarefas. Por último, o conhecimento estratégico que busca compreender a ciência do 

contexto no qual, determinados procedimentos que devem ser implantados.  

Hoje, o mundo possui um sistema unificado de comunicação através da combinação de 

vários satélites, sistemas multinacionais de televisão, telefonia de baixo custo com cabo 

de fibra óptica e computadores, diminuindo significativamente com a imprecisão da 

informação. Na sociedade regida pela alta  velocidade e em tempo real, o acesso à 

informação é fácil de chegar a qualquer um, por  mídias e redes internacionais, que 

utilizando as mais avançadas tecnologias,  fazendo a propagação do conhecimento. 

 

 Assman (2012) destaca algumas características fundamentais identificadas nesta nova 

sociedade: a informação é sua matéria-prima, os efeitos das novas tecnologias têm alta 

penetrabilidade, a flexibilidade e a crescente convergência de tecnologias. Ele ainda 

destaca que a disponibilização crescente da informação não seria suficiente para 
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caracterizar uma sociedade como sendo uma sociedade do conhecimento ou da 

informação. Segundo ele, o mais importante seria o desenvolvimento de um grande e 

contínuo processo de aprendizagem. Neste ponto, a educação, por ser um sistema 

constituído para promover o ensino e tornar mais eficiente e rápida a aprendizagem das 

futuras gerações, assume um papel fundamental. Pode ser que não seja o modelo 

educacional de países como o Brasil e outros que ainda não se adaptaram em sua 

totalidade ao sistema da Sociedade Industrial. 

 

2.1.1 A função social e humana da educação 

 

De acordo com as mudanças da vida em sociedade, e com a evolução da comunidade 

primitiva, novas formas de organização vem surgindo. A relação entre os indivíduos, 

que nos primórdios da  sociedade  se fundamentava na propriedade coletiva, hoje 

passou a ser privada e o que conduz as relações é o poder do homem, que se impõe 

sobre os demais elementos da natureza. 

 

Assim sendo, os ideais educacionais nesta forma de organização da sociedade não é 

mais igualitário para todos, mostrando que não só a classe dominante tem ideais 

substancialmente distintos dos da classe dominada, como também procura fazer com 

que a classe trabalhadora veja essa desigualdade educacional como algo natural, 

sendo inútil lutar contra ela. Com a evolução da sociedade capitalista e o 

aperfeiçoamento da maquinaria, foram transformadas a forma de organização da 

sociedade e também as relações sociais de produção, a concepção  de educação, de 

trabalho e do homem. Na sociedade  sob o modo de produção capitalista, o homem não 

é apenas aquele ser que se humaniza quando se  relaciona com os outros, mas 

resume-se ao indivíduo que vende a sua força de trabalho, transformando-se em fator 

de produção. De acordo com a ótica considerada dominante, a educação tem como 

finalidade a habilitação técnica, social e ideológica dos diversos grupos de 

trabalhadores para servir ao mundo do trabalho.  
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De acordo com Pfeifer (2012), trata-se de subordinar a função social da educação de 

forma controlada para responder às demandas do capital. Com o pensamento diferente 

da perspectiva dominante, para a classe trabalhadora, a educação nada mais é que 

desenvolvimento de potencialidades e apropriação de saber social, um conjunto de 

conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que são produzidos pelas classes, 

criando uma situação histórica de relações, para dar conta de seus interesses e 

necessidade (Accorsi 2011), o objetivo da formação integral do homem, ou seja, o 

desenvolvimento físico, político, social, cultural, filosófico, profissional, afetivo, entre 

outros. 

 

Nesta visão, o entendimento de educação que se está preconizando é fundamentado 

pela perspectiva crítica que conceba o homem na sua totalidade, enquanto ser 

constituído pelo material, biológico, afetivo, lúdico e estético. Neste caso, no 

desenvolvimento das práticas educacionais, há necessidade de se ter em mente que os 

sujeitos dos processos educacionais são os homens e suas múltiplas necessidades. 

 

No que tange a função social da educação e da escola, é de bom alvitre entender a 

educação no seu sentido ampliado, ou seja, enquanto prática social que se dá nas 

relações sociais que os indivíduos estabelecem entre si, em diversas instituições e 

movimentos sociais, sendo partes essenciais dessas relações. O processo de 

transformação da natureza, instaurando leis que regem a convivência entre o indivíduo 

e os demais, criando estruturas sociais que se estabelecem e solidificam à medida que 

se vai constituindo em “locus” de formação humana.  

 

Nesse sentido, a escola, enquanto criação do homem, somente é justificada e 

legitimada diante da sociedade, ao cumprir a finalidade para a qual foi criada. Neste 

caso, a escola, ao desempenhar sua função social de formação de sujeitos históricos, 

necessita ser um espaço de sociabilidade que ajude na construção e na socialização do 

conhecimento, tendo em vista que esse conhecimento a princípio não é dado. De 

acordo com Accorsi (2011), a escola tem de ser uma instituição social, sendo que sua 

prática no campo do conhecimento, dos valores, atitudes e até mesmo por sua falta de 
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qualificação, impõe alguns interesses e desconsidera outros. Esta contradição existente 

dentro dela, gera a possibilidade da mudança, haja vista as lutas que ali são travadas. 

Pensar a função social da escola nada mais é que repensar o seu próprio papel, sua 

organização e os indivíduos que a compõem. 

 

2.2 O ensino superior 

 

A origem do ensino superior data do século XI, na cidade de Bolonha na Itália 

denominada “Escola de Artes Liberais”. Seguindo esta tendência foram surgindo outras 

escolas, monásticas, episcopais e particulares, predominantemente no ensino de 

direito, evoluindo assim para a Universidade de Bolonha com o curso de direito 

Canônico. Esta escola atraiu no início do século XII inúmeros alunos de diversas partes 

da Europa durante muitos anos. Para alguns historiadores, a universidade de Oxford 

teve também seu início no final do século XI, sendo a segunda universidade a ser 

criada. Alguns apontam que na realidade a segunda universidade seria a de Paris, mas 

dados confirmam que ela só foi constituída no início do século XII. 

  

No começo do século XII a expansão de universidades começa a ser difundida nos 

principais centros europeus, tendo como seus principais atrativos as “Escolas de Artes 

Liberais”, “Teologia”, “Direito” e “Medicina”. A consolidação da Universidade de Paris e 

a Universidade de Modena na Itália são os principais expoentes de crescimento durante 

o século. 

  

No início do século XIII, cronologicamente descrevendo, surgem as universidades de 

Cambridge na Inglaterra, a de Salamanca na Espanha, a de Montpellier na França, a de 

Al Mustansiriya no Iraque, a de Siena na Itália, a de Valladoid na Espanha, as de Rom e 

Piacenza na Itália, a de Sorbonne em Paris na França, a de Murcia na Espanha, a de 

Coimbra em Lisboa – Portugal e a de Madri na Espanha. Já nos séculos XIV e XV, 

houve uma forte expansão em todo o continente europeu, onde o conceito de 

“universidade” era visto pelo enorme prestígio dado à educação da sociedade da 

época. 
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Nesta época o homem era considerado um ser divino, onde a igreja era seu protetor e 

zelador. Na parte pedagógica, existiam duas formas de ensino: a lectio (leitura) e a 

quaestio (questionamento). A maioria das universidades não possuíam locais próprios e 

eram utilizados desde abadias, casas dos professores e até em alguns casos, na 

própria rua. A conclusão do curso de Bacharel se dava após a defesa oral diante de 

uma banca de mestres e a licenciatura era obtida após dois anos de estudos sob a 

orientação de um mestre, após este período o licenciado estava apto a ensinar por 

conta própria. 

 
2.3 Ensino superior no Brasil 

 

2.3.1 A evolução histórica da educação superior no Brasil: 

 

A história da educação superior no Brasil revela linhas divergentes e conflitantes no seu 

processo de formação, seja pelas motivações de suas iniciativas ou pelos mais variados 

e conflitantes discursos ideológicos a que é submetida, permeiam sobre a mesma, os 

contornos de seu caráter cultural, científico e social.  

 

Desde a época de colônia, Portugal, seguindo sua política colonialista, tinha interesse 

em manter o Brasil dependente cultural e cientificamente, inviabilizando qualquer 

iniciativa de se fundar uma universidade em território brasileiro. Esta idéia era defendida 

pela elite social brasileira que vislumbrava a Europa como o berço da cultura e destino 

certo pra quem quisesse se aprimorar na arte do saber. Apesar de várias tentativas, o 

impedimento provocado por Portugal aliado a uma elite que não tinha interesse em sua 

constituição, o país não obteve sucesso em fundar uma universidade sequer e ainda viu 

seus vizinhos territoriais terem postura diferenciada e já contarem com meia dúzia de 

universidades, mesmo também sendo colônias e não países livres ainda no século XVI. 

 

Por mais absurdo que possa parecer tal situação não foi mudada nos séculos 

seguintes, a pequena contribuição na educação foi dada pelos jesuítas, mas apenas no 

ensino básico e predominando um estilo apenas catequista, não de formação de um 
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cidadão, mesmo esta contribuição importante esteve sempre permeada por 

insatisfações e desconfianças desaguando na expulsão dos 600 jesuítas instalados no 

Brasil. 

 

Apenas no início do século XIX que a sorte do nosso país começa a mudar, de uma 

forma bastante peculiar, com a fuga da família Real Portuguesa para o Brasil, fugindo 

da invasão dos franceses, mais precisamente do temido Napoleão Bonaparte, trazendo 

consigo mais de 15 mil pessoas, dentre elas intelectuais que possuíam uma grande 

quantidade de livros que ajudaram a iniciar na colônia algumas importantes ações no 

campo intelectual. 

 

As colônias vizinhas ao Brasil tinham maior sorte, pois a Espanha, país colonizador de 

praticamente todos os nossos vizinhos, adotava postura completamente diferenciada e 

incentivava a criação dos centros de formação superior, estando assim muito à frente 

de nosso país. 

 

O início do ensino superior no Brasil se dá com as escolas de cirurgia e anatomia de 

Salvador, mais tarde passando a se chamar Faculdade de Medicina da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) e sendo fundada também no Rio de Janeiro, a Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro e a academia de Guarda Marinha 

no Rio de Janeiro, não havendo nenhuma interação entre as mesmas e com o foco 

apenas profissionalizante, sem um pensamento acadêmico, permanecendo o ensino 

superior brasileiro sem nenhuma evolução por décadas. 

 

Apenas após a proclamação da República em 1889, é que foram fundadas a Faculdade 

de Medicina de São Paulo no ano de 1891, a Escola Politécnica de São Paulo em 1894, 

a Faculdade Mackenzie no ano de 1896 e a Escola de Comércio Álvares Penteado em 

1902, além de várias outras instituições em diferentes regiões do País. 

 

O ensino superior no Brasil só começou a evoluir após a revolução de 1930, em 

especial, a pesquisa científica. Com o impacto social dos processos de urbanização e 
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industrialização, a educação passou a ser um instrumento da classe burguesa, que a 

utilizava para atender ao seu crescimento focado nestes dois objetivos. 

No ano de 1931 foi sancionado um projeto de reforma do ensino superior que 

centralizava as decisões sobre o tema nas mãos do governo federal, privilegiando os 

experimentos técnicos em detrimento do desenvolvimento do espírito científico. 

Somente após a perda da hegemonia política de São Paulo que se inicia um processo 

diferenciado de uma universidade com uma nova concepção. 

 

Pautada no desenvolvimento de um pensamento científico e visando construir uma elite 

dirigente no país, a universidade se opõe a este modelo e ao discurso político presente 

em todas as iniciativas empreendidas no país. A USP, através da contratação de 

professores e pesquisadores estrangeiros, foi formando sua comunidade científica e 

estabelecendo uma nova realidade nos padrões de desenvolvimento do conhecimento 

no país, bem como para difundir que a ciência promove o desenvolvimento. Existia 

ainda a idéia da visão utilitarista da ciência, sempre a cargo de algum objetivo 

imediatista. 

 

A ciência no Brasil avançou ora sustentada por políticas governamentais, ora por 

setores produtivos da sociedade, sendo que cada um, ao seu modo, terminava por 

legitimar, de certa forma, a atividade científica desenvolvida. 

   

Ainda em 1930, a reorganização da Universidade do Rio de Janeiro, a criação da 

Universidade do Distrito Federal, ainda no Rio de Janeiro, chamada Universidade do 

Brasil, que serviria de modelo nacional, são eventos marcantes na estruturação da 

educação superior naquela época. Outra importante contribuição para a evolução foi a 

fundação do CNPq e da CAPES, instituindo uma nova estrutura capaz de viabilizar as 

atividades de pesquisa, colocando-as no centro de sua existência.  

 

O desenvolvimento da ciência e tecnologia foi considerado um dos principais pilares 

para o desenvolvimento do país, sendo fundados ministérios como o do Planejamento e 

o da Educação, responsáveis por estabelecer uma modernização no sistema 
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universitário, estimulando a atividade docente e o regime de remuneração e dedicação 

compatíveis com o desenvolvimento de pesquisas. Com a implantação deste modelo 

fez-se aumentar o número de programas de pós-graduação nas universidades. 

  

Em 1968, os cursos superiores de extensão integraram-se oficialmente às 

universidades brasileiras, definindo assim suas características básicas e filosóficas. A 

lei indicava uma necessidade na concepção de uma universidade voltada ao mercado, 

ressaltando o aprimoramento técnico, exigindo eficiência e produtividade. A partir deste 

momento se destaca como as principais diretrizes o aumento da participação do setor 

privado e um grau maior de preparação profissional do ensino superior brasileiro. 

 

No ano de 1985, houve a criação da Comissão Nacional para a Reformulação da 

Educação, com o intuito de discutir idéias para a reforma do ensino superior. Com esta 

comissão se originou o Grupo Executivo para Reformulação do Ensino Superior 

(GERES). 

 

As propostas e preocupações do grupo eram no intuito de evitar um crescimento 

desordenado do setor privado de ensino superior, se preocupando com o grau de 

desempenho das novas escolas e com pouca estrutura, além da validação dos 

diplomas concedidos aos alunos; assim foram pautados pela prática do endosso e do 

Exame de Estado, onde os formandos passariam por avaliações em exames aplicados 

por conselhos de classe ou por associações profissionais. 

 

A partir da promulgação da Constituição de 1988, a reforma universitária volta ao centro 

da discussão. Com esta reforma, foi incluído um sistema de avaliação de desempenho 

das universidades públicas e privadas, além da criação dos Centros Universitários. 

 

Um dos fatores de grande relevância do ensino superior do Brasil se deu com a 

elaboração, aprovação e promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

conhecida como “LDB”, Lei n° 9.394, promulgada em 20 de dezembro de 1996, que 
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provocou algumas mudanças na educação superior com o estabelecimento de novas 

diretrizes e bases da educação nacional (Jachinoski, 1998). 

Segundo o governo, a direção dada à educação superior brasileira, com a nova LDB, foi 

essencial para a expansão da iniciativa privada. Buscando a melhoria da qualidade, 

principalmente do meio acadêmico público, passou-se a exigir que no mínimo um terço 

dos docentes deveriam possuir títulos de pós-graduação, mestrado ou doutorado e se 

dedicar a instituição em tempo integral. A partir desta exigência houve um grande 

número de aposentadorias precoces no setor público, com uma absorção deste 

contingente de docentes pelo setor privado. 

 

No início do governo do ex-presidente Lula, deu-se a continuidade da política 

educacional do governo anterior, não havendo nenhuma mudança nas diretrizes 

curriculares nacionais. Neste caso o sistema de avaliação ficou baseado nos 

professores, com seus conhecimentos e competências, mantendo a garantia da 

qualidade do ensino e esperando que o alcance desses requisitos gerasse ganhos 

salariais. 

 

Em 2003 o governo resolveu priorizar a reforma do ensino superior. A Secretaria de 

Educação Superior, conhecida como “SESU” do Ministério da Educação, denominado 

“MEC”, elaborou uma nova proposta para criar o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior, “SINAES”, promulgado pela Lei n° 10.861 de 14 de abril de 2004. 

O SINAES tem a tarefa de realizar o processo nacional das IES, através da avaliação 

das instituições, do desempenho acadêmico dos alunos e dos cursos de graduação. 

Possibilitando assim identificar a realidade das instituições pelos seus aspectos internos 

e externos, utilizando um modelo democrático e ao mesmo tempo, conhecendo e 

regulando o ensino superior nacional. A premissa deste processo é considerar a 

educação como um bem público, destacando o cumprimento de suas funções de 

acordo com a competitividade internacional e na geração de conhecimentos científicos. 

A nova legislação trouxe grande flexibilidade nas diretrizes organizacionais, desde as 

mantenedoras até as mantidas, proporcionando uma grande liberdade na sua 

constituição, podendo as mantenedoras se constituir de duas formas, governamentais 
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ou privadas. As instituições governamentais podem ser criadas tanto pelos governos 

federal, estadual ou também municipal. As instituições privadas, conforme Franco apud 

Bittencourt (2005) devem ser constituídas de acordo com as mais variadas formas 

admitidas no direito: Associações ou Sociedades Civis com ou sem fins lucrativos, 

Sociedades Comerciais, com fins lucrativos e inscritos nas juntas comerciais e por 

último as Fundações, sem fins lucrativos. 

 

Inicia-se o ensino superior com cursos de graduação nas formas de bacharelados, 

licenciaturas, tecnológicos ou sequenciais, podendo ofertar cursos na área acadêmica 

ou de mercado profissional. Com estas opções, o aluno pode continuar sua formação 

utilizando os cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

 

As principais mudanças no ensino superior brasileiro foram o crescimento excepcional 

de instituições privadas na oferta de educação e o avanço de políticas governamentais 

de facilitação de acesso ao ensino superior. O crescimento expansivo do setor privado 

promoveu grandes esforços e campanhas para atração de novos alunos e ações de 

marketing educacional. 

 

Outro importante movimento no mercado nacional de ensino superior nos últimos anos 

se deu com a entrada de grandes fundos financeiros nacionais e internacionais atraídos 

pelo rendimento das mensalidades, tendo como principal incentivo o Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), onde a rentabilidade e 

programação de pagamentos são os principais atrativos. Com a entrada destes grupos 

e fundos de investimentos houve uma expansão da competição pelos novos alunos do 

ensino superior, provocando grandes mudanças no mercado competitivo das IES 

brasileiras, mais acentuado, nos principais centros urbanos. 

 

O mercado universitário sofreu grande alteração, através de segmentação de 

disciplinas, criando unidades de tempo escolar condensado, utilizando um dispositivo 

mensurável e comparável, denominado “créditos”, flexibilizando assim a conclusão de 

cursos, expandindo a mobilidade das instituições e dos cursos. A partir da criação e 
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redução de unidades fragmentadas de oferta desses serviços educacionais, algumas 

universidades, são hoje, nada mais que um conjunto de cursos superiores, em 

dissonância aos sentidos clássicos do termo “universidades”.  

 

Outra importante inovação no ensino superior foi a utilização da Educação à Distância 

(EaD), que está determinada pela utilização de tecnologias de informação e 

comunicação através da inclusão digital. O EaD no Brasil foi viabilizado e implantado 

pelo artigo 80 da LDB da Educação Nacional, Lei n° 9.394/96, de 1996, regulamentada 

pelo Decreto n° 5.622, de 20 de dezembro de 2005 e Portaria Ministerial n° 4.361/2004, 

ampliando a oferta de cursos superiores. Através do EaD se intensificou a oferta de 

cursos de formação de professores e, com a evolução destas experiências iniciais, 

começou-se a atender outras demandas da sociedade. Hoje, o principal foco está no 

atendimento aos alunos com dificuldades financeiras e principalmente dificuldades 

geográficas de acesso ao ensino superior. 

 

O crescimento da modalidade EaD é significativo no Brasil. Segundo o cálculo feito pela 

Associação Brasileira de Educação à Distância (ABED), sendo que em 2016, mais de 

dois milhões de brasileiros utilizaram este sistema  para estudar. Por um tempo, o EaD 

foi considerado uma forma muito desvinculada da educação presencial, mas, hoje, se 

constata uma proximidade no sentido de contribuição mútua e de complemento destas 

duas modalidades educacionais. 

 

2.3.2 A organização da educação superior no Brasil 

 

No passado a estrutura organizacional caracterizava-se pela sua rigidez, mesmo 

permitindo instituições mantenedoras governamentais ou privadas. As governamentais 

existiam nas três esferas: federal, estadual ou municipal. Às instituições privadas eram 

permitidas apenas na modalidade sem finalidades lucrativas, através de associações, 

fundações ou sociedades civis. As Instituições de ensino superior mantidas estavam 

estruturadas apenas como em escolas isoladas, as federações de escolas ou as 
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universidades, não sendo possível utilizarem as formas de organizações administrativas 

atualmente conhecidas. 

 

O modelo atual traz uma flexibilidade bem maior de formatos que as organizações 

educacionais podem assumir, tanto de mantenedoras como de mantidas (Freire, 2013). 

Na legislação brasileira de hoje, é permitido que as mantenedoras possam ser 

governamentais, nas esferas, federal, estadual e municipal, podendo também ser 

privadas, com a possibilidade de assumir as várias formas admitidas de direito: 

associações ou sociedades civis com ou sem fins lucrativos, sociedades comerciais 

sempre com fins lucrativos e devidamente inscritos nas Juntas Comerciais e pelas 

fundações, estas sem fins lucrativos. As mantidas seriam as universidades, 

universidades especializadas, centros universitários, faculdades, escolas e institutos 

(Freire, 2013). 

 

2.3.3 A importância do ensino superior 

 

Um país nos dias de hoje, tendo uma economia globalizada, tem no seu grau de 

desenvolvimento uma relação direta com o seu nível de educação, ou seja, a 

capacidade de desenvolvimento e implantação das competências de seus ativos e 

recursos humanos, formada pelas suas habilidades, pelos seus conhecimentos e 

atitudes utilizados na produção de seus bens e serviços. 

 

No mundo atual, a sociedade brasileira se insere num cenário desenhado por um 

intenso e enorme processo de globalização econômica e também social, conquistado 

pelo crescimento da economia capitalista.  Esta tendência que se aplica em quase 

todos os países é a da minimização do Estado, dando prioridade à lógica do mercado 

nos rumos da sociedade, ampliando o nível de privatização, incrementando a 

competitividade e dando ênfase à iniciativa privada. Na educação, ainda prevalece a 

teoria do capital humano, da qualificação da mão de obra para o mercado de trabalho 

em discordância com a teoria da emancipação humana (Urpia,2016). 
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Analisando a economia, desde início dos anos de 1980, o Brasil viveu um claro 

retrocesso de suas atividades e na forma de sua participação na produção mundial, 

com a produção quase que totalmente baseada nas commodities, através de uma 

grande escala de produção, mas com baixo preço e pouco valor agregado, tecnologia 

simplificada e mão de obra desqualificada.  

 

De acordo com a produção econômica, o Brasil basicamente realiza atividades simples, 

não realizando desenvolvimento e criação de tecnologia própria, nacional e, 

consequentemente, de maior valor agregado, porém existem alguns nichos 

considerados como exceções, mesmo sendo reduzido e concentrado em setores 

específicos de excelência. Seguindo com esta opção política e econômica, a relação da 

educação com o trabalho, denominada Teoria do Capital Humano, é destinada a formar 

profissionais na maioria das vezes para executar trabalhos simples (Stefano, 2014). 

 

Destacando o que representa o ensino superior brasileiro, é importante ressaltar o seu 

peso para as políticas públicas, este fato levou o governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, nos seus oito anos de mandato, de 1995 a 2002, vislumbrá-lo como 

um pilar estratégico para o desenvolvimento do país. Esta postura foi fundamental para 

configurar o ensino superior brasileiro, tornado objeto de disputa de diversos grupos 

educacionais presentes e atuantes no Brasil. 

Os fatores internos às instituições universitárias são levados a desencadear 

simultaneamente, iniciativas de inovação, de resistência, de críticas, na elaboração de 

propostas e de melhoria da qualidade, reguladas pelas exigências de aprimoramento do 

trabalho de ensino, pesquisa e extensão. Com esta postura fez-se com que o ensino 

superior público e privado pudesse desempenhar um papel importante de uma nova 

consciência social. 

 
 

2.4 O marketing nas empresas do setor de educação 

 

Na economia, nota-se a presença dos conceitos e das principais formulações de 

marketing. Alguns indícios mostram que ela foi um pouco mais utilizada pelos grandes 
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economistas ingleses, dos séculos, XVIII e XIX contemporâneos da 1ª Revolução 

Industrial. Adam Smith a princípio, e os economistas em seguida, estavam 

perfeitamente a par das funções do marketing na economia de um país (Gracioso, 

2015). 

 

Um dos mais importantes economistas clássicos ingleses, R. Torrens antecipou a 

definição de marketing que veio a ser largamente empregada cem anos depois. Torrens 

(apud Gracioso, 2015) escreveu: “Criam-se riqueza e utilidade, em grau parecido com 

atividades produtivas existentes, aquelas atividades destinadas a tornar as mercadorias 

disponíveis no tempo e local desejáveis”. O autor, mais adiante, apontando Keynes 

como um precursor do marketing, descreve sobre os impulsos e motivações 

psicológicas que afetam o comportamento do consumidor. Podemos também recorrer 

ao mercantilismo e as suas formas de organização, berço das noções e conceitos de 

marketing, ainda que não sistematizadas numa disciplina à parte da economia. 

 

Entre as décadas de 1950 e 1960 nos EUA, Peter Drucker, que normalmente não é 

conhecido como um dos teóricos especificamente de marketing, concebeu seus 

principais conceitos. Apesar de não focar seus livros na disciplina especificamente, 

existe, em sua obra, um pensamento fortemente pautado nos princípios do marketing. A 

sua difusão pelo mundo, contudo, foi lenta. Na Europa, só se deu depois da Segunda 

Guerra Mundial. 

 

Até os anos 70, o termo era pouco usado ou utilizado com certa restrição e cautela, 

apenas nas organizações norte-americanas que já praticavam suas formulações sob 

uma ótica já profissional, os conceitos eram mais difundidos. A partir desta década, no 

restante do mundo, é que começam a se identificar nos organogramas das empresas, 

as posições dos gerentes e diretores de marketing. 

 

A importância desta área se torna crescente e passa a ser reconhecida nestas 

estruturas, e a depender do momento e o contexto econômico, determinado 

componente de marketing é ressaltado. Várias ferramentas, como a propaganda, a 
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pesquisa, o marketing um a um, sistemas de data-base, o CRM (customer relationship 

management), foram sendo apropriados ano a ano, década a década, pelos 

profissionais de marketing das organizações. 

 

Segundo Altarif (2014) são três as razões que levam o Marketing a ser integrado tão 

rapidamente no vocabulário popular no Brasil. São eles: o processo de industrialização 

pelo qual o país passou nas últimas décadas; a difusão da inovação através de cursos 

e especializações, rapidamente criados no país e por último, ao sistema de 

comunicações que através da mídia escrita ou falada, utilizando o termo de uma forma 

nem sempre tão apropriada, distanciando-se significativamente das suas reais 

definições e conceitos. Com o passar do tempo, e a própria evolução da economia que 

passa a abrigar empresas de diferentes naturezas, esta disciplina também se apropriou 

de novos conceitos e novas formulações, o que, contudo, não nos impede de 

considerar toda sua significação. 

 

Destaca-se ainda que existam diversas definições dos mais variados autores sobre a 

disciplina, conceitos importantes de serem aplicados no universo da gestão de 

instituições de ensino superior no âmbito de se perceber a importância desta atividade 

e o quanto podem valer na construção de uma nova compreensão dos objetivos deste 

setor. 

 

Hoje, toda e qualquer instituição de ensino superior, de alguma forma faz marketing, 

ainda que sob outra denominação. Os princípios que estão sendo utilizados para 

buscar novos alunos ou para oferecer melhores serviços aos alunos atuais, para 

informar à sociedade de suas atividades, são todas elas, consideradas ações de 

marketing. 

 

2.4.1 O Marketing Institucional 

 

O termo “Marketing Institucional”, segundo Mainardes (2015), “é usado para indicar as 

iniciativas através das quais a empresa procura passar ao público uma imagem positiva 
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da organização, buscando associar o seu nome a determinados valores e conceitos 

consagrados pela opinião pública”. 

 

A valorização conquistada no mercado que competem, pelas instituições, as dão um 

grande poder nas tomadas de decisão e na sua capacidade de negociação. A 

importância do Marketing Institucional, segundo estudos mostram que influenciam no 

crescimento sustentável e sólido das empresas, bem como em sua valorização, de 

acordo com Cerqueira (2015).  É preponderante salientar que o domínio das estruturas 

de marketing, bem como acesso às informações, é essencial para a consolidação da 

imagem corporativa e fundamental para o crescimento e o sucesso empresarial.  O 

Marketing Institucional não se resume apenas à formação da imagem da empresa, de 

seus interesses, e sim, envolve o desenvolvimento de produtos e serviços que 

agreguem valor, satisfaçam seus clientes e atendam aos seus anseios. Tendem a 

influenciar públicos, segmentos de mercado e necessitam ampliar o relacionamento 

entre fornecedor e cliente. 

 

 Mainardes (2015) ainda destaca em sua publicação sobre o Marketing Institucional, 

que não tem a venda como objetivo inicial, mas comportamentos e atitudes favoráveis 

nos mais variados segmentos de público em relação à organização. O objetivo maior é 

reforçar a imagem e conseguir reconhecimento de várias formas, ou seja; político; 

social; esportivo; cultural; comunitário; ecológico; turístico; religioso ou corporativo. 

 

Até o início dos anos 80 o Marketing Institucional era usado com o intuito de promover 

corporativamente uma empresa e sua marca, não tendo a venda ou no lançamento de 

produtos e serviços seus principais objetivos. A partir da criação do Marketing Societal, 

lembrado por Kotler e Keller (2012), a necessidade de atender às demandas crescentes 

de programas de responsabilidade social e ambiental, foram evidenciadas as ações de 

Marketing para associar as marcas a projetos de apelo ambiental e social.  

 

Sendo assim, a propaganda, considerada na época como Marketing, apenas divulgava 

a marca, seus atrativos e benefícios, passou a focar além da marca também a sua 
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promoção nos diferentes segmentos. Estes fatores demonstram a permanente evolução 

dos conceitos e definições aplicadas na área de Marketing, que vão se aprimorando e 

seguindo as tendências e necessidades do mercado. A evolução e a dinâmica de 

constante adequação demonstram que os profissionais do Marketing Institucional 

necessitam estar atentos em relação às necessidades de seu público-alvo e em 

sintonia com as constantes evoluções. 

 

2.4.2 Marketing Educacional 

 

É difundido que as instituições de ensino superior são suscetíveis aos interesses do 

mercado e suas manifestações como, por exemplo, o ranking que ocupam. A reputação 

da instituição passou a ser a sua “marca” e os seus alunos, seus “clientes”, bem como 

seus departamentos, os “centros de negócios”.  

 

O apelo do mercado seria aplicado para tudo, até os programas dos cursos sofreriam a 

influência dos modismos de mercado, utilizando conceitos e metodologias inovadoras e 

revolucionárias. Tudo isto faz com que haja uma restrição ao uso do marketing nas 

instituições, pois elas se tornaram um mero mercado e as práticas nada mais são que a 

venda de um produto. Mas a necessidade de competitividade, atração de novos alunos 

e manutenção de um alto nível educacional levam a se adotar conceitos de marketing 

nas instituições no intuito de garantir sua continuidade. 

 

Porém, alguns obstáculos podem ser notados como citado por Massad (2000) onde os 

“atributos necessários da educação superior, como o rigor acadêmico, dão lugar ao 

atendimento do interesse dos alunos por benefícios imediatos e mais tangíveis”. Uma 

IES tem que ser gerida de forma diferente de uma empresa, onde os trabalhadores 

exerçam uma autonomia incompatível com a de empresas com fins lucrativos. Outro 

obstáculo a ser destacado é que os acadêmicos não aceitam ou não entendem os 

conceitos de marketing a serem adotadas em instituições de ensino.  
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Mesmo sendo criticadas em demasia, as ferramentas de marketing têm sido colocadas 

nas instituições de ensino superior. Apesar de utilizarem de maneira mais acanhada, 

todas as instituições utilizam recursos de marketing. Uma das grandes preocupações 

do uso do marketing nas IES é ser de igualado a “promoção”, a resultados de curto 

prazo, como garantir matrículas a qualquer custo. De acordo com Kotler e Fox (2014) 

em 300 escolas pesquisadas, 61% viam o marketing como uma combinação de 

propaganda, publicidade e vendas, sendo que apenas 11% conseguiam enxergar a 

atividade de forma mais ampla.  

 

O marketing educacional deve ser um processo contínuo, com objetivos de curto, mas 

também de longo prazo, com ações de efeito imediato e outras estratégias de 

desenvolvimento sustentável. Dois momentos devem ser destacados como cruciais 

para uma instituição. O primeiro e mais comum, é a atratividade para o vestibular e 

matrículas nos cursos, no qual os investimentos em propaganda são muito mais 

concentrados, enfatizando as qualidades que a instituição possui. O segundo, que é 

mais desprestigiado, porém tem um significado importante, são as ações institucionais e 

de formação que são desenvolvidas durante o ano e que devem ser a base para a 

consolidação de qualidade da instituição. 

 

Outra ferramenta utilizada com bastante frequência é o estreitamento de relações com 

a comunidade, principalmente utilizando atividades de lazer, cultura e assistência. 

Muitas IES reconhecem a importância de se utilizar o marketing para se posicionar 

frente a um mercado cada vez mais competitivo. 

  

2.4.3 A evolução do Marketing Educacional 

 

Grande parte da evolução nos estudos em marketing educacional deu-se nos Estados 

Unidos. As pesquisas possuem ênfases diversas, podendo ser classificadas de 

diferentes formas. Carvalho (2013) mostra dois tipos de classificações. A primeira é de 

acordo com seu contexto, sendo denominadas como micro ou macro. O lado micro 

enfoca o estudante individualmente e seu processo decisório. Estes tipos de 
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pesquisas geralmente são limitadas a apenas uma instituição ou área geográfica e 

têm amostras menores. Já as pesquisas macro focam o grupo, o agregado dos alunos, 

o todo, seja este o ambiente (cultural, econômico), variáveis populacionais, 

demográficas e seu efeito no número de alunos potenciais e efetivos, o futuro da 

educação superior, níveis de salário e profissões mais desejadas ou decadentes.  

 

O estudo do Marketing Educacional pode ser iniciado juntamente com a fundação da 

primeira universidade na Idade Média, pois o marketing seria indissociável de suas 

atividades, apesar de não ser formalmente reconhecido por seus gestores no passado. 

Paiva (2012) sugere como um estudo de caso que marcou o Marketing Educacional, a 

fundação de Harvard em 1636, voltada para a elite americana, poucos privilegiados que 

teriam condições sociais, em geral, homens brancos e ricos, e com condições 

econômicas para candidatar-se às escassas vagas disponíveis. 

 

Assim, o marketing teria um papel preponderante numa época em que os poucos que 

podiam frequentar uma universidade tinham escassas opções para escolher. Sendo a 

demanda maior que a oferta, as pessoas praticamente aceitavam “o que 

afortunadamente poderiam ter acesso” (Paiva, 2012). A orientação era de produto. De 

acordo com Campomar (2006), em situações assim, de demanda maior que a oferta, o 

marketing tem papel secundário, uma “sala atrás da central de cópias”. Mais alguns 

séculos adiante, diversas universidades americanas já faziam uso de representantes de 

campo para angariar os alunos-alvo de suas escolas. 

 

Em 1915, a Universidade de Colúmbia trazia um novo ponto de atenção com a abertura 

de seu departamento de admissões, sendo que o de Harvard só seria criado em 1952, 

com o intuito de “recrutar, entrevistar, testar, aconselhar, avaliar e orientar quanto ao 

lugar, pesquisar e publicar”. 

 

O reconhecido ponto de partida na pesquisa sobre o tema, apesar de existirem 

trabalhos anteriores e não haver consenso é o artigo de Philip Kotler e Sidney Levy 

(1969). “Broadening the Concept of Marketing” é visto como um marco do Marketing 
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Educacional assim como o de estudos no terceiro setor. Os autores propuseram que o 

marketing poderia ser aplicado em organizações sem fins lucrativos, ampliando o 

conceito de marketing e não se aplicando apenas ao “mundo dos negócios”. 

 

Ainda em 1969, houve uma preocupação com a continuidade das faculdades menores, 

caso não passassem a implantar estratégias de marketing para lidar com as futuras 

matrículas. O modo como trabalhavam revelava não ser mais suficiente para garantir 

sua competitividade e sobrevivência. Percebe-se que esses conceitos estão presentes 

nas discussões atuais, voltadas para a questão de trazer estudantes e de lidar com um 

mercado cada vez mais competitivo. 

 

2.4.4 O marketing nas Instituições de ensino superior 

 

O marketing ainda não é aceito ou entendido em sua totalidade pelos acadêmicos, 

sendo normalmente mal interpretado. As críticas e citações são oriundas, 

principalmente, de pensadores das áreas de Educação e Ciências Sociais. Podemos 

encontrar o mesmo tipo de crítica e falta de aceitação dentro do berço do marketing: as 

escolas de negócios. Professores que buscam formar gestores dos próprios negócios e 

do negócio dos outros, empreendedores e executivos, não conseguiriam aplicar o que 

ensinam em seu próprio ambiente de trabalho. 

 

Para Barrett (1996,apud Hemsley-Brown; Oplatka, 2006), “é tanto lamentável como 

sinistro que o foco do marketing, explicitamente emprestado dos negócios, seja 

aceitável e, ainda mais, bem-vindo”. Os conceitos do mundo dos negócios na educação 

eram contrários aos valores que educadores devem defender. Os gestores 

desvalorizam o trabalho de administrar um curso ou uma instituição, o vendo como um 

rompimento em sua produção científica, uma carga política, algo passageiro, como 

prédios e orçamentos. Esse despreparo não diz respeito apenas à gestão, mas também 

à construção de uma política científica para a instituição. (Schiffman, 2012). 
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A estrutura das instituições de ensino não valoriza a dedicação e formação dos 

gestores que não são gerentes, eles “ficam” gestores por um tempo, acumulando 

funções e não sendo, em geral, recompensados por isso. Os salários de muitos 

gestores são similares ou um pouco superiores ao de quando eram professores. 

 

A realidade é bem diferente nos Estados Unidos, onde, por exemplo, reitores de 

universidades públicas contam com salários anuais compatíveis com de altos 

executivos de grandes corporações. Segundo Paiva (2012), conquanto as funções 

gerenciais no ensino superior sejam similares às de outros setores de negócios, os 

gestores apegar-se-iam às particularidades do ensino. Eles se preocupam e enxergam 

apenas o micro e não se dedicam a análise do macro, não tendo tempo para atuar para 

o longo prazo. Com pouca ou às vezes com nenhuma experiência, veem a função 

como algo transitório e para a qual o exercício de pesquisador e os cursos efetuados 

(mestrado, doutorado, pós-doutorado) não os prepararam. Geram-se, assim, grandes 

dificuldades tanto no aprendizado administrativo como no gerencial. 

 

A dificuldade em aceitar o marketing vem gerando algumas manifestações complexas. 

Para Robert B. Reich, professor e ex-secretário do Trabalho dos Estados Unidos, o 

“monastério” acadêmico colide com o mercado. Para ele, o resultado do jogo da 

educação teria menos a ver com excelência acadêmica e mais com estratégia 

inteligente de marketing, sobretudo de marca e vendas (Mainardes, 2015). 

 

De acordo com Wilden (2014), a opinião dos gestores acadêmicos com relação ao 

marketing tem total impacto sobre sua adoção pela instituição, tendo como base se é 

percebido como apropriado pelos stakeholders e até que nível pode ser usado. Alguns 

aspectos importantes são minimizados ou até mesmo esquecidos, como o fato de a 

competição estimular a inovação e maiores níveis de desempenho, de excelência 

acadêmica, de organizações mais estruturadas e fortes. Assim, consegue-se um bode 

expiatório para as ineficiências e falta de competitividade das próprias instituições. 
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O passado não pode ser utilizado como exemplo, no qual as instituições se voltavam 

para si mesmas: cursos eram feitos pelo e “para o corpo docente”, os alunos deveriam 

encaixar- se ou buscar outra coisa (sair). Mesmo assim continuavam a ter alunos a 

cada ano. Os tempos mudaram. Com a “força do mercado” como vilã, o “externo” 

passou a ser o culpado por classes lotadas (com mais alunos que o recomendado para 

um bom ensino), aulas predominantemente expositivas, menor valorização do corpo 

docente e pouca interação pessoal entre os alunos e seus professores. 

 

2.4.5 Como o marketing atrai o aluno para a instituição 

 

Uma das mais importantes informações para orientar a estratégia de marketing é 

compreender qual o motivo leva o aluno a ter preferência por uma determinada 

instituição. Além disso, o nível de interesse por uma escola e, por conseguinte, a 

relação candidato-vaga, e, principalmente, de matrículas, são aspectos que mais 

afetam financeiramente as instituições. Por outro lado, a ótica dos candidatos, é 

questão-chave, envolvendo tomada de decisão extensiva: nível elevado de pesquisa, 

produto complexo, caro, pouco conhecido e muito significativo para o consumidor, com 

investimento considerável de tempo e esforço (Churchill; Peter, 2014). 

 

Entre as decisões mais importantes da vida, escolher a faculdade aparece 

frequentemente em segundo lugar, perdendo somente para a escolha do companheiro 

ou companheira. Da mesma forma, pagar os estudos no nível superior é a segunda 

preocupação em termos monetários, só perdendo para os dispêndios para ter uma casa 

própria (Paiva, 2012). Com a falta de empregos e competitividade do mercado de 

trabalho, os alunos estão cada vez mais preocupados com suas escolhas, mais críticos 

e analíticos. 

 

No marketing, os estudos têm se concentrado em identificar os atributos das instituições 

de ensino utilizados na escolha pelo aluno e as fontes de informação que influenciam 

sua decisão. Os resultados variam segundo a amostra utilizada, por país, região, pelo 

nível de qualidade e tipo de ensino (Wilden, 2014). 
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É comum encontrar justificativas para o interesse pela pesquisa, classificada dentro da 

ótica de marketing como o comportamento do consumidor-aluno, baseadas na 

necessidade de antecipar quais as implicações de médio e longo prazo da escolha do 

aluno com relação a uma universidade e curso, também possibilitando compreender os 

principais fatores envolvidos na decisão (Vorhies, 2014). 

 

Essa profusão de estudos é incentivada pelo raciocínio, muitas vezes, simplista e 

equivocado, de que quanto mais informação os alunos possuem, mais racionais serão 

suas escolhas de cursos e instituições (Baldwin; James, 2000). Sabe-se que não 

apenas as decisões da escola a se ingressar como boa parte das escolhas raramente 

são atribuídas somente ao lado racional. Pesquisas sobre a imagem, tradição e 

reputação da instituição e influência da família e amigos ilustram uma parte do 

importante lado emocional desse tipo de escolha. 

 

Apesar de existir um grande volume de pesquisas na área, a diversidade de seus 

estudos é gigantesca. Independente do perfil ou da região, os dados não são 

generalizáveis, por mais que alguns artigos insistam em mostrar alguns aspectos como 

mais importantes que outros. A maioria das pesquisas com amostras mais significativas 

é de fora do Brasil. Os fatores que levam um estudante a escolher determinada 

instituição e, portanto, que precisariam ser conhecidos pelas escolas para sua 

estratégia de marketing educacional, variam muito, conforme a metodologia, o local e a 

época. Outra forte transformação: os estudantes de hoje possuem uma visão do que é 

o mundo universitário e o que buscar nele, diferente do que os do passado. 

 

2.4.6 Os clientes nas instituições de ensino superior 

 

Existe um grande debate sobre os clientes da educação, principalmente nas instituições 

particulares. Gera muita discussão o fato de acreditar ser “cômodo”, e contra a 

verdadeira educação, alunos e pais colocarem-se na posição de clientes, cuja 
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satisfação deva ser maximizada e desejos atendidos por completo.  Na literatura existe 

muita controvérsia sobre o tema. 

 

Segundo Kotler (2015), usa-se o termo cliente para a unidade receptora da relação de 

troca, ou seja, o aluno. Kotler (2015) defendem serem os estudantes os clientes da 

instituição. Theodosiou (2012) julga que essa polêmica é mais semântica, 

reconhecendo que “o termo cliente não é adequado para a significação concreta do 

aluno, mas, na falta de outro termo mais adequado, é ainda o melhor que exprime o 

sentido real da atividade educacional”. 

 

O perigo da aplicação literal e comum do conceito dado ao aluno como cliente é 

imaginar que a atração de clientes significa o preenchimento da totalidade das vagas 

disponíveis, a lotação das salas. Do mesmo modo, a manutenção de clientes significaria 

conservar a qualquer custo toda a clientela que ingressou na instituição, sem evasão, 

comprometendo as notas, faltas, etc. 

 

Peteraf (2013) expande a noção de cliente para uma instituição de ensino superior, 

dividindo-a em três grupos: clientes de entrada (input), clientes de transformação e 

clientes de saída (output). Pais e alunos classificam-se como clientes de entrada, corpo 

docente e funcionários como clientes de transformação e empresas e sociedade como 

clientes de saída. 

 

Nessa discussão, devem-se separar os mais variados tipos de cliente, a citação 

indiscriminada dos diversos grupos que a IES deve atender não significa que sejam 

seus clientes. Segundo Gudergan (2013) possuem este pensamento tentando juntar 

vários tipos de clientes num mesmo balaio. Assim, usam a classificação mútua dos 

clientes do ensino superior, dividindo-os em grupos primários (atendidos diretamente 

pela instituição) e secundários (onde o atendimento da instituição é indireto), segundo 

seu lugar (interno, os que fazem parte da IES, ou externo, os que não são funcionários 

da IES) e a frequência das interações. O professor (como funcionário) seria cliente 

primário interno, o aluno, sendo considerado cliente primário externo e os pais, clientes 
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secundários externos. Outra vertente vê como clientes os empregadores (Kotler, 2015), 

o mercado e a sociedade. 

 

Ao ver o mercado como cliente, poderia tornar a educação utilitarista, de curto prazo 

(em detrimento do longo prazo), prioritariamente prática. No contexto da educação 

fundamental, também são citados os pais, que são os que pagam a mensalidade, que 

tomam a decisão e que acompanham e cobram os resultados. 

 

As discussões sobre o conceito de educação é de que puramente satisfazer os alunos 

não é o pressuposto básico da relação ensino-aprendizagem, tem-se que o aluno ser 

cliente não significa aqui, assim como em muitas outras relações, que todas suas 

vontades devam ser atendidas. Que se garanta sua permanência somente pelo lado 

prazeroso, sem sacrifícios, em que ele possa contemplar outros interesses (como 

trabalho, diversões, viagens) e a educação irá entender e não atrapalhar. Vorhies 

(2014) sintetiza que, no fundo, falar apenas em alunos como clientes é simplista e 

ignoram diversos outros papéis por eles desempenhados, sendo quatro as possíveis 

identidades assumidas por um mesmo aluno: o “consumidor”, quando ele lida com 

aspectos mais burocráticos na secretaria da instituição, como pagamento e informações 

de rotina; o “cliente” propriamente dito: quando requer orientação sobre matérias a 

serem cursadas; o “cidadão”, quando o que está em discussão ultrapassa as fronteiras 

do prédio da instituição, como a qualidade do ensino e seu direito de fazer com que 

seja exercida de fato (ou apelar contra decisões da instituição); e o “sujeito”, que tem de 

respeitar certas normas, cumprir obrigações específicas — datas de entrega de  

trabalho, punições por atrasos e insuficiência de desempenho. 

 

2.5 A comunicação e competição no setor educacional no Brasil 

 

A promoção tem sido igualada praticamente ao contexto total de marketing das 

instituições de ensino superior, conforme mostra a revisão da literatura. Muitas 

instituições veem suas ações promocionais como a adoção plena do conceito de 

marketing. A comunicação concentra grande parte dos debates tanto da prática como 
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da teoria de Marketing Educacional. Quando informações relevantes sobre uma 

instituição são difíceis de serem obtidas, a escola pode ser excluída das prováveis 

opções do aluno, apesar dos benefícios e aderência que lhe poderia proporcionar 

(Wilden, 2014). 

 

Avançando no conceito de comunicação, pode-se acrescentar que as universidades 

comunicam seus conceitos para os alunos, comunidade e seu público em geral. Na sala 

de aula, há comunicação de via dupla entre alunos e professores. Em suas pesquisas, 

os acadêmicos buscam comunicar a sociedade os avanços de um dado campo, por 

meio de congressos, livros, artigos, entrevistas e imprensa. Levando em consideração 

as três missões básicas da educação: ensino, pesquisa e extensão, o foco das 

universidades em buscarem e compartilharem conhecimento (provenientes de e para a 

sociedade, livros, etc.), pode-se depreender que as instituições de ensino superior 

sejam especialistas na arte de comunicar-se com seus diversos públicos.  

 

Segundo Giacomini (2013), a melhoria do processo de recrutamento pode se dar pela 

melhoria na comunicação das instituições. Para isto, devem ser desenvolvidas 

mensagens apropriadas para cada fase da escolha pelo aluno. Mas, como se pode 

imaginar, que apesar de disseminarem informação, não quer dizer que as dominam 

totalmente, assim como uma faculdade de Administração não é necessariamente um 

modelo de gestão ou uma equipe de marketing que possui as melhores estratégias de 

comunicação mercadológica dentro da instituição. 

 

Segundo Paiva (2012), a comunicação de muitas IES pode ser classificada como de 

curto prazo, no que ele chama de oportunista. As decisões tomadas são de dois tipos: 

incremental e reativa, tornando a comunicação imediatista e com os objetivos 

“pequenos”. Não desenvolvem uma estratégia de comunicação de marketing integrada 

para ter objetivos claros, estratégias em conjunto e utilização de recursos com 

eficiência. Conforme atestam autores, como Gudergan (2013), a comunicação de 

grande parte das instituições, assim como o propulsor do interesse delas no marketing 

educacional, sempre se voltou para a conquista de matrículas. 
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 Utilizar a comunicação para garantir que as vagas sejam preenchidas, tem sido cada 

vez mais forte, pelo medo do declínio no número de candidatos, pressão do mercado e 

dificuldade em trazer novos alunos num cenário cada vez mais competitivo. É o modelo 

de aquisição, de transação, não de relacionamento. Instituições que agem desse modo 

correm o risco não entender que manter os alunos possui a mesma importância que os 

atrair para a instituição e nelas se matricular. Essas escolas parecem não atentar para o 

fato de que o custo de conquista é elevado e pode ser perdido em pouco tempo, se o 

aluno não estiver plenamente satisfeito ele pode deixar de frequentar as aulas, de 

pagar, desistir do curso, mudar de instituição. Aluno não é audiência cativa: cada um 

renova sua decisão de matrícula todo ano ou semestre. A porcentagem de diplomas é 

cada vez uma proporção menor do número de entrantes, mostrando o alto índice de 

desistências. 

 

O problema não reside apenas no novo ambiente competitivo e nas mudanças no perfil 

do aluno e do mercado. A questão, para autores, como Alvin Sanoff, no livro Chronicle 

of Higher Education (Kirp, 2003), está na mentalidade de algumas instituições de ensino 

superior. Em sua comunicação de marketing, os alunos podem ser vistos como 

adolescentes que devem ser formados, clientes que necessitam ser agradados. A 

comunicação é isolada, sem diferenciais, sem estratégia ou visão de longo prazo. O 

ensino e os serviços oferecidos serviriam para transmitir status, passaportes para uma 

aristocracia que valoriza o prestígio em detrimento de seu real significado — tanto do 

ponto de vista educacional como de marketing. 

 

2.5.1 Posicionamento de marketing de uma instituição de ensino superior 

  

O posicionamento é visto como uma questão-chave do marketing moderno, mas ainda é 

sujeito a muita confusão (Finch, 2016). Segundo Kotler (2015), o termo passou a fazer 

parte do vocabulário de marketing. Já Giacomini (2013) explica que o posicionamento 

estratégico de marketing é uma moeda com dois lados, envolvendo, primeiro, o 

posicionamento de mercado (identificação e seleção do segmento de mercado) e, 
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depois, o posicionamento psicológico (ou perceptual: criação de uma identificação do 

produto/empresa).  

 

Assim, o posicionamento de mercado visaria a identificar e selecionar um mercado ou 

segmento com potencial, focar concorrentes vulneráveis e desenvolver uma estratégia 

para competir. De outro modo, a partir das variáveis de segmentação de mercado, 

avaliar a atratividade de cada segmento para selecioná-lo com base na sua expertise e, 

assim, criar diferenciais competitivos. Já o posicionamento psicológico iria além, 

forjando uma identidade única, distintiva e significativa, do produto ou da empresa 

baseado no seu posicionamento de mercado e utilizando ferramentas de promoção 

para a tomada de decisão do consumidor, para que o produto não esteja apenas em 

sua mente, mas também em sua casa ou escritório. 

 

 Al Ries e Jack Trout (2000) ressaltam que posicionamento não é o que você faz a um 

produto e, sim, o que você faz à sua mente. Assim, não diz respeito a criar algo novo e 

diferente e, sim, transformar o que o consumidor tem em sua mente. Numa era de 

bombardeios constantes de mensagens publicitárias, busca fixar no cérebro da pessoa 

uma palavra significativa acerca de uma certa marca, como segurança para a Volvo, a 

primazia em Harvard ou o melhor empreendedorismo do Babson College. O 

posicionamento busca, por meio de uma estratégia sistemática, encontrar uma janela, 

um espaço na mente do consumidor em que a marca possa se alojar de forma única. 

 

Tudo isto tem a ver com simplificação, falar “pouco, mas falar bem”. Pode-se diferenciar 

uma empresa ou instituição de ensino de várias formas, mas é necessário concentrar-

se em apenas um aspecto para que a comunicação seja efetiva e percorra um caminho 

direto até a mente do consumidor.  

 

Posicionamento não diz respeito ao produto nem a mudar a mente do consumidor e sim 

a um exercício profundo de comunicação, que restabeleça as conexões existentes. 

Porém o cérebro humano é complexo demais. Jack Trout (2000) explicita o quanto é 

difícil trabalhar com as mentes das pessoas. Para o autor, nossas mentes são limitadas, 
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odeiam confusão, são inseguras, não mudam, perdem o foco. Ou seja, apesar do 

posicionamento tentar ajudar no entendimento da mensagem, concentrando-se no que 

de fato é importante, vivemos numa sociedade que nos bombardeia com milhares de 

informações e mensagens publicitárias por dia. 

 

Todavia, apesar das diversas técnicas e estratégias, o posicionamento pode ocorrer por 

acaso. Porém, o objetivo do marketing é trabalhar com o que se consegue controlar, os 

autores fazem as seguintes recomendações para não deixar a organização ao sabor da 

sorte atingir o mercado-alvo pretendido e “assegurar-se de que as percepções do 

consumidor estão de acordo com a posição desejada”: 

 

(a) escolher/decidir quais as posições mais relevantes para o segmento de mercado;  

(b) avaliar qual a posição que a organização pode de fato ocupar — e não ser 

facilmente imitada pelos concorrentes; e, 

 (c) “comunicar a posição selecionada por meio de mensagens nas promoções e 

vendas”. 

 

Para Mainardes (2015), o posicionamento pode ser de vários tipos. Já Paiva (2012) 

explica que o conceito de posicionamento também pode ser visto de outras formas, 

como:  

(a) Funcional, relevante para produtos concebidos para resolver problemas gerados 

pelas necessidades dos consumidores, como uma pasta de dente para resolver o 

problema das cáries;  

(b) Simbólico, relacionado às necessidades mais “internas” dos consumidores, como 

pertencer a um grupo, status ou ego, por exemplo, produtos que apelam para o estilo de 

vida, como roupas e perfumes; 

(c) “experiencial” (experimental), posicionamento que busca o prazer sensorial, 

variedade ou estimulação cognitiva (livros ou cursos).  

 

Uma importante medida de posicionamento, conforme Limeira (In: Dias, 2013), sendo 

considerado o mapa perceptivo, também conhecido como mapa perceptual ou mapa de 
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posicionamento, gerado por controvérsias e dificuldades envolvendo o real significado 

de medição da percepção das pessoas. 

 

O mapa indica o posicionamento da marca e de seus concorrentes na mente do 

consumidor por meio da similaridade “percebida”, ou seja, como as pessoas veem a 

semelhança entre diversas marcas com base em certos atributos. Ivy (2001) aplicou o 

mapa de posicionamento no mercado universitário em dois países, no Reino Unido e na 

África do Sul, mostrando as posições de mercado das universidades tradicionais e das 

novatas, com o propósito de ressaltar a importância da análise de mercado para um 

melhor posicionamento das universidades. 

 

2.5.2 A imagem e reputação das instituições de ensino superior 

 

A imagem e reputação são vistos como aspectos ligados e influenciados pelo 

posicionamento da instituição. Esta seção aprofunda esses dois tópicos, discutindo o 

que foi publicado especificamente sobre instituições de ensino superior. Pela pesquisa 

na literatura da área, pode-se ver que, para alguns autores, os conceitos de imagem e 

reputação são vistos de forma diferente no ensino superior em relação a outras 

organizações de serviços. Em negócios, a reputação de uma empresa é, algumas 

vezes, ligada a altas vendas e demanda por parte dos clientes. 

 

Na educação superior, ao contrário, a reputação relaciona-se geralmente a vendas 

mínimas, de pequena escala. Quanto mais prestigiada a escola, menos aluno aceitará. 

Numa universidade tradicional, em geral, recebe mais alunos do que uma nova ou 

reformulada, repleta de atrativos tangíveis. 

 

Analisando o número de alunos rejeitados, pode parecer um despropósito, pela perda 

de receita das instituições particulares, faz com que aumente ainda mais a reputação e 

imagem da universidade. Se diferenciando consideravelmente de outros serviços, nos 

quais, se os clientes forem repetidamente incapazes de comprar o produto porque o 

lugar não comporta, estará sempre cheio, pode haver comprometimento da imagem, a 
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não ser que os preços sejam elevados para controlar a demanda. Isto gera um perigoso 

efeito, um círculo vicioso, um sistema que se reforça e que será dificilmente modificado. 

 

As instituições novas querem romper esse ciclo, inovando, arriscando e 

experimentando novos modelos educacionais, tendo de lidar “com a desvantagem de 

não estarem necessariamente sendo capazes de atrair a maioria dos candidatos ou os 

melhores alunos”. Assim, esses alunos teriam mais dificuldades em conseguir as 

melhores vagas e ter seus currículos valorizados no curto prazo, dificultando a quebra 

do status quo. Para os pesquisadores canadenses (Nguyen; Leblanc, 2001), a literatura 

na área mostra pouca evidência empírica que sustente a relação entre imagem 

institucional e reputação institucional. Mas o estudo deles é significativo: baseou-se 

numa amostra por conveniência de 395 alunos de escolas de negócios que 

identificaram os principais efeitos da imagem e da reputação institucional na retenção e 

lealdade dos alunos. Para eles, a interação entre imagem e reputação contribui para 

aumentar a lealdade do cliente, sendo que elementos, como corpo docente e estrutura 

do campus, foram vistos como fatores críticos para os alunos no que refere à reputação 

e a imagem que tem a instituição. 

 

Necessita-se, assim, de mais pesquisas sobre o tema, sobretudo no que tange ao 

Brasil. Os assuntos são inter-relacionados, mas suas fronteiras, no caso do ensino 

superior, não estão claramente delimitadas. Por vezes, os termos são usados de forma 

aleatória, sem maior precisão no que cada um especificamente significa. Para clarear 

um pouco o que já foi pesquisado. 

 

Segundo pesquisa de Nguyen e Leblanc (2001), houve um consenso de que a 

reputação é fruto do resultado das ações passadas da instituição. Ou seja, é algo que 

se consolida ao longo do tempo e não apenas fruto de uma ação de comunicação. 

Apesar de uma boa reputação levar anos para ser construída com ações e resultados 

consistentes, o oposto não acontece, pois a destruição de uma reputação de décadas 

pode ser rápida, dependendo do tipo e intensidade do fator negativo e sua repercussão. 

Segundo Ikeda (2006), reputação pode ser descrita como o renome, tradição e imagem 
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que na visão do aluno, a instituição de ensino possui, onde é creditado, informalmente, 

através da opinião de amigos, colegas, pessoas próximas e formadoras de opinião e, 

formalmente, pelas e classificações e avaliações realizadas por instituições 

governamentais independentes. O autor não aborda o tempo necessário para a 

reputação se formar (difícil de precisar), mas mostra seus principais ingredientes. 

 

A Fundação Pedro Leopoldo, tem investido em artigos, pesquisas e dissertações sobre 

o tema conforme alguns trabalhos publicados como: - Metodologias de Marketing Digital 

para Segmentação de Mercado: Possibilidades e Limitações em Instituições de Ensino, 

de Paulo Henrique Ladeira; onde se aprofunda no estudo de como o marketing digital 

pode trazer benefícios na atração e manutenção de alunos; - Mudança na Estrutura 

Organizacional: Um Estudo na Faculdade de Letras da UFMG, de Maria Elizabeth de 

Carvalho Duarte; que aborta os avanços de novas estruturas organizacionais nas IES 

para acompanhar a evolução do ensino; - EAD, a educação e a desistência de alunos, 

de César Fernandes de Ribeiro Filho; temos neste trabalho um estudo bem elaborado 

das causas que levam os alunos a desistirem dos cursos; - O uso de Business 

Intelligence na gestão do desempenho acadêmico, de Guilherme Rodrigo Pereira; onde 

é abordada a implantação de uma ferramenta muito bem elaborada para acompanhar a 

evolução do discente na instituição; e – Competências do docente de ensino superior: 

Estudo em instituição de ensino superior (IES) privada, de Rhaymer Lisboa Campelo; 

neste trabalho se discute o papel do docente no ensino superior, suas atribuições, 

responsabilidades e desafios no cenário atual. Estas dissertações publicadas pela 

instituição aprofundam o estudo sobre o conhecimento, marketing e a comunicação que 

são empreendidos por uma IES na fidelização dos alunos. 

 

2.5.3 A propaganda como estratégia de captação e retenção na educação 

 

Por ser uma das ferramentas mais importantes, a propaganda será analisada nesta 

seção. Escrito por Mainardes (2015), o marketing ainda é percebido como propaganda 

ou promoção nas universidades, numa visão estreita desde o alto escalão até os que o 

operacionalizam, com o foco central em trazer alunos. Kirp (2003) ressalta que, em 
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muitos casos, a propaganda é um eufemismo para recrutamento e vice-versa. A 

confusão entre marketing e propaganda não é privilégio da área educacional.  

 

Tem-se a sensação de que as instituições de ensino investem cada vez mais em 

propaganda. Todavia, esta estratégia não é recente, há dados que datam de 1636. Nos 

EUA entre 1890 e início dos anos 1900, existem relatos de uso da propaganda 

educacional: a Universidade de Cornell anunciava seus cursos em jornais, enquanto a 

Universidade de Chicago divulgava suas áreas de atuação em seu primeiro catálogo e 

a Universidade da Pensilvânia (Penn) criava seu departamento específico (Bureau of 

Publicity) para aumentar a visibilidade (Bok, 2000; Pelletier, 1985 apud Wu, 2003). 

 

O foco ainda é o da mídia impressa, sendo a mídia eletrônica ainda menos utilizada. Na 

promoção da educação superior, o uso da mídia televisiva é relativamente recente e 

tido como cara pelas instituições. Conforme cita Alatarif (2014), o caso de cinco 

universidades de Fresno, Califórnia, que se juntaram para anunciar nos Jogos 

Olímpicos de Verão de 1984. No meio de uma queda geral no número de candidatos, 

essas instituições conseguiram manter seu número de alunos ativos e ainda tiveram um 

aumento, mesmo que pequeno, nas matrículas. 

 

Pesquisa qualitativa realizada nas universidades australianas (Gatfield et al, 1999) 

sugeriu como principais fatores enfatizados nos materiais promocionais e guias das 

instituições de ensino: reconhecimento (reputação), ensino (qualidade dos professores 

e dos recursos), vida no campus (benefícios adicionais) e orientação (como acessar os 

serviços disponibilizados). 

 

Além da influência da propaganda na escolha dos alunos e posicionamento de 

marketing das instituições não ser considerada tão profunda, as próprias IES não fazem 

pleno e eficiente uso desse instrumento. Lynch (2004) arrola algumas pesquisas sobre 

a deficiência das instituições no que tange à propaganda, escassez ou falha no 

planejamento até a sua execução e mensuração, apesar de esta ser a ferramenta mais 

utilizada. Muitas tendem a dar mais crédito à publicidade por gerar menos ceticismo. 
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Segundo a pesquisa de Hassler (1974), para a qual essa desconfiança é histórica: 

numa amostra de 500 alunos, 45% desacreditavam na propaganda das universidades, 

não vendo como uma confiável e relevante forma de saber o real valor de uma 

instituição. 

O fato de o anúncio ter essa característica de curto prazo focando o preenchimento das 

vagas existe uma falta de profundidade, a maioria das mídias não oferece espaço para 

tal e sendo quase sempre na mesma época, se concentrando nos meses próximos ao 

vestibular, se intensificando nas últimas semanas, isto é um reflexo do público 

consumidor, ou seja, dos futuros alunos. 

 

Aos candidatos, faltam pesquisa e conhecimento, um dado às vezes, assustador. 

Alguns tomam uma decisão tão importante, com grande impacto em sua vida 

profissional, com poucas informações e sem a devida dedicação de tempo e análise, 

até na pós-graduação, que lida com alunos mais maduros e mensalidades mais 

vultosas. Uma pesquisa realizada pela AMBA (Association of MBA) focou o fato de uma 

parte dos alunos se só interessam sobre qual a faculdade deve escolher, menos de um 

ano antes de sua entrada no ensino superior. Assim, algumas universidades podem 

achar interessante endereçar a propaganda para públicos periféricos, não somente o 

próprio aluno, como familiares e contratantes (mercado de trabalho). Todavia, falar com 

os pais, tido como os que mais influenciam a decisão por uma dada universidade, deve 

ter uma linguagem diferente da voltada para os filhos (Dennis, 1998 apud Lynch, 2004). 

 

Segundo Mainardes (2015), o marketing que, em geral, é a propaganda para 

recrutamento, resulta, em alguns casos, de uma crença superficial, oportunista e 

generalizada de que a propaganda pode ser a salvação, quando se está perdendo 

alunos rapidamente. As propagandas não se diferenciam muito das de outros produtos 

de consumo. 
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2.6 A crise da educação superior 

 

A instabilidade econômica, a diminuição de incentivos do governo, a qualidade inferior 

na formação da educação básica e os escassos investimentos na qualidade dos cursos 

universitários têm trazido um cenário desanimador para quem deseja ingressar no 

ensino superior. Foi constatado que um número cada vez maior de universitários que 

abandonam os cursos supera a quantidade dos que conseguem concluir a graduação. 

 

De acordo com dados da consultoria Hoper Educação, em 2014, o Brasil gerou 2 

milhões de matrículas novas, já em 2015, observou-se uma redução de 12 % em 

relação  ao ano anterior, quer dizer, quase 300 mil alunos a menos no ensino 

superior. Para piorar ainda mais, as estimativas não são nada animadoras para os 

próximos dois anos, a expectativa é de que o acesso de novos alunos em faculdades 

particulares poderá chegar a uma diminuição de até 20%, ou seja, uma queda de 

praticamente 500 mil novos estudantes,  incluindo alunos de graduações presenciais e 

também o ensino à distância (EaD). De acordo com uma estimativa do Sindicato das 

Mantenedoras de Ensino Superior, o Estado de São Paulo teve uma queda bastante 

acentuada, aproximadamente 170 mil alunos a menos em 2015 e 2016. 

 

O sistema do governo federal de financiamento dos estudantes, o FIES, teve uma 

redução no número de vagas oferecidas, sendo considerado um dos motivos principais 

do agravamento da situação em 2015, de acordo com Romário Davel, da Hoper. A 

situação poderá se agravar ainda mais com a expectativa da redução da renda e o 

crescimento do número de desempregados, afetando principalmente os estudantes do 

ensino privado, que passam a ter dificuldade de arcar com as mensalidades. 

 

Dados obtidos pela “Sinopses” estatísticas dos Censos da Educação Superior (MEC), 

nos anos de 2011 a 2014, mesmo com o número de matriculados no ensino superior 

avançando 16% e chegando a 7,8 milhões, a quantidade de trancamentos no período 

teve um aumento surpreendente de 60%, por outro lado o número de alunos 

diplomados subiu apenas 1%.  A situação é preocupante com estes dados de 
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trancamentos e ainda existe um fator ainda mais assustador que é a inadimplência dos 

alunos. De acordo com a pesquisa da Serasa Experian, houve um aumento da 

inadimplência dos alunos com as instituições de nível superior, crescendo 16,5% no 

ano 2015, em relação a 2014. 

 

Para Rodrigo Capelato, que ocupa o cargo de diretor-Executivo do Sindicato das 

Mantenedoras de Ensino Superior, alguns cursos são mais afetados com a defasagem 

de novos alunos, sendo os principais: Administração, Ciências Contábeis, Engenharia e 

Comunicação. Estes resultados poderiam ainda ter sido piores, o que acabou 

compensando foram as possibilidades oferecidas pelas universidades dos cursos à 

distância, isto acabou refletindo um crescimento de 15%, atingindo mais de 1,6 milhões 

de estudantes matriculados. Outras formas de compensação são os descontos na 

mensalidade e até o oferecimento de bolsas de estudo, isto tem sido utilizado como 

uma ótima estratégia para convencer novos alunos a ingressarem no ensino superior. 

 

2.7 Teoria da Comunicação 

 

Segundo Perez (2010) a comunicação é o processo que transmite a informação e 

compreensão de uma pessoa para outra. Se por acaso não houver a compreensão, 

então não ocorre a comunicação.  A comunicação não se efetiva se uma pessoa ao 

transmitir uma mensagem ela não for compreendida pela outra pessoa. 

Atualmente, nas organizações, a comunicação tem grande valia e interfere diretamente 

no desempenho dos colaboradores, sendo assim, uma informação passada de forma 

adequada e clara será transformada em uma atividade bem executada, uma 

comunicação objetiva e eficiente entre os setores, irá gerar troca de informações 

corretas, entendimento e afinidade entre os colaboradores em que todos se interagem e 

se comunicam, ampliando a motivação, o relacionamento entre os funcionários e 

consequentemente o clima da organização, extinguindo as falhas e deficiências na 

comunicação. 
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São encontrados atualmente, os mais variados tipos de comunicação: as pessoas 

podem comunicar-se por código Morse, pelos gestos, por telefone, pela escrita, pelos e-

mails, internet, etc. Uma empresa, um setor administrativo ou mesmo um órgão 

governamental podem comunicar-se com seus colaboradores por circulares, cartazes, 

mensagens por radio, pela tv, e-mails, etc. 

 

O objetivo da comunicação é transmitir uma mensagem, sendo constituída por um 

determinado número de elementos, como no esquema abaixo: 

 

 

Figura 1 -  
Modelo da teoria da comunicação 
Fonte. Martino, Luís Mauro Sá: 
Teoria da comunicação – Ideias, conceitos e métodos, Ed. Petrópolis – 2017 

 

Elementos da comunicação: 

 

a) O emissor: é quem emite a mensagem; podendo ser um indivíduo ou um grupo 

(firma, o órgão de difusão, etc.) 

 

b) O receptor:  aquele que recebe a mensagem; podendo ser uma pessoa, um grupo, 

ou mesmo um animal ou um computador. Nestes casos, só se realiza efetivamente a 

comunicação se a recepção da mensagem incidir sobre o comportamento do indivíduo 
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que a recebe (não significando que a mensagem foi compreendida: necessitando 

distinguir cuidadosamente recepção de compreensão). 

 

c) A mensagem: é o que a comunicação tem como objeto; é o conteúdo das 

informações transmitidas. Enviada de um emissor para um receptor. Um pensamento 

ou idéia expressada brevemente em uma linguagem aberta ou secreta (código), 

preparada de uma forma possível de transmissão por qualquer meio de comunicação. 

 

d) O canal de comunicação:  sendo a via por onde passam as mensagens, podendo 

ser definido pelos meios as quais o destinador tem acesso, com o intuito de garantir 

que sua mensagem de voz chegue ao destinatário, por meios sonoros, de voz, por 

ondas sonoras, meios visuais, excitação luminosa ou percepção da retina. A 

transmissão bem-sucedida de uma mensagem necessita não só um canal físico, mas 

também psicológico, o pronunciar de uma frase em voz alta e inteligível nem sempre é 

suficiente para que alguém que esteja desatento a receba. 

 

e) O código:  é um conjunto de símbolos e regras de combinação destes símbolos; o 

destinador o utiliza para construir sua mensagem (esta é a operação de codificação). O 

destinatário identificará este sistema de símbolos caso seu repertório for idêntico ao do 

emissor. Pode ser a língua, oral ou escrita, gestos, código Morse, sons etc. O código 

deve ser de conhecimento de ambos os envolvidos: emissor e destinatário. 

 

2.8 Sobre a orientação para o mercado 

 

A definição das atividades de marketing, desde a estrutura indo até o funcionamento 

dos mercados era a principal preocupação dos acadêmicos de Marketing até segunda 

guerra mundial.  

 

A partir dos grandes avanços e das mudanças no pós-guerra, juntamente com a 

expansão das empresas norte-americanas no exterior, o interesse acadêmico teve uma 

grande transformação. Citado como a Escola de Pensamento Gerencial representada 
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por nomes como Neil Borden, Jerome McCarthy e Theodore Levitt, formulou uma teoria 

de marketing de cunho gerencial, com contribuições que são utilizadas até hoje.  

 

Seguindo esta linha, a partir dos primeiros esforços de síntese do conhecimento 

acumulado, em 1965, Michael Halbert propunha como trabalho do pesquisador, uma 

sistematização e teste das teorias de marketing encontradas na atuação dos 

executivos. Sempre foi defendida uma teoria voltada para quem tem o poder de decisão 

e seus problemas, pois qualquer noção adequada de teoria deve envolver o 

comportamento de pessoas que estão operando com a classe de fenômenos sobre a 

qual ela foi formulada, (Halbert, 1965).  

 

Anteriormente, um vasto número de autores enfatizou a importância de uma empresa 

se preparar para servir ao mercado (Schiffman, 2012). Mais a frente, Paiva (2012) 

ressaltou uma filosofia organizacional baseada no atendimento e principalmente no 

entendimento das necessidades e desejos dos consumidores, sendo denominado como 

um conceito de gerência no marketing.  

 

Seguindo a lógica de que as empresas para obter sobrevivência e principalmente 

alcançar sucesso, deveriam orientar-se para o mercado, sendo assim, difundiu-se um 

manifesto entitulado a “Miopia em Marketing”, escrito por Theodore Levitt, publicado em 

1960 na Harvard Business Review. Ele mostra que as empresas não obtinham sucesso 

principalmente por não focarem em entender as expectativas dos clientes e como os 

produtos vão se diferenciando e se sucedendo no atendimento das necessidades. Era 

comum usar uma forma de orientação para o cliente, em que as empresas aprendiam a 

ver como função primordial não apenas a produção de bens e serviços, mas a 

conquista de clientes (Carvalho 2013). Já em 1965, a maior parte dos livros textos 

incorporava um novo conceito de marketing, posicionando o consumidor no centro da 

gestão. 

 

Contudo, o conceito de marketing parecia pouco aplicado nas empresas (Pelham e 

Wilson, 1996).  Já Day (1994) observou um paradoxo. Mesmo que por décadas os 
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profissionais fossem chamados a permanecer atentos ao cliente ou a colocar o 

consumidor no topo do organograma e se tornar essencial criar e reter clientes 

satisfeitos, o conceito de marketing era visto mais como matéria de crença. Para 

resolver este desencontro, passou-se  a se difundir o estudo da orientação para o 

mercado, devido a ausência na literatura de marketing, dos esquemas sintéticos e 

acessíveis para poder ser implementado esse conceito. Necessitava-se também 

demonstrar o grande efeito positivo de uma filosofia de marketing sobre os resultados 

que as empresas obtiveram.  

 

A importância dada ao conceito de marketing refletiam-se na percepção de que a 

empresa efetivamente orientada para o mercado conseguiria um  desempenho 

superior. Kotler (2015) já demonstrava a orientação como um elemento-chave para a 

organização chegar aos seus objetivos. A melhora do desempenho daria maior 

eficiência nos cálculos de seus custos e investimento, satisfação dos colaboradores, 

preços elevados, incremento da receita e potencial expertise competitiva, tudo isso 

atrelado ao aumento dos lucros. Uma relação entre a orientação para o mercado e 

desempenho empresarial necessitava até fins da década de 1980, de um exame mais 

sistemático.  

 

A partir do fim da década de 1980, a orientação para o mercado passou a ser 

considerada como um importante componente para a estratégia empresarial. Day 

(1989, 1990, 1999) demonstrou a importância de a empresa ser orientada de fora para 

dentro, considerando o mercado, para obter uma vantagem competitiva. Segundo ele, 

embora outras fontes dessa vantagem estivessem presentes nas organizações em 

posição superior, como elas poderiam superar suas rivais em vários ou quase todos os 

elementos de uma orientação para o mercado (Day, 1999). Com isto, uma quantidade 

maior de pesquisas sobre orientação para o mercado foram realizadas nos Estados 

Unidos, no início da década de 1990 e estendeu-se pelo mundo acadêmico. Um grande 

impulso foi dado pelos artigos de Narver e Slater (1990) e Jaworski e Kohli (1993). 
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2.8.1 Mensuração e concepção da orientação para o mercado 

 

Até meados da década de 1990 não se encontravam com facilidade escalas adequadas 

para medir o grau de orientação para o mercado de uma empresa, com  exceção de 

alguns esforços pontuais. Um dos poucos a investir nisto foi Griffin (1982), que avaliou o 

grau de associação entre o uso dos métodos modernos de marketing e o atingimento 

do sucesso empresarial.  

 

Ele passou a elaborar um instrumento de medida que possui quatro fatores: as bases 

de conhecimento de marketing, o planejamento de marketing, a execução e avaliação e 

por fim, o controle. Esta escala contém elementos de orientação para o mercado, mas 

utiliza também variáveis descritivas do uso dos “métodos”. Utilizando-a, Griffin (1982) 

encontrou um bom suporte para sua hipótese e Silva (1989), quando utilizou a referida 

escala em corretoras de valores no Brasil. 

 

 A definição dada por Narver e Slater (1990), enfatizam que a orientação para o 

mercado é composta de cinco elementos e três componentes comportamentais: 

orientação para o cliente, orientação para o concorrente e coordenação interfuncional e 

ainda dois critérios de decisão: foco no longo prazo e rentabilidade. Os autores 

argumentaram que a construção seria unidimensional, pois os diversos componentes 

encontravam-se inter-relacionados. Mas, ao serem submetidas ao teste de 

confiabilidade, estas variáveis de desempenho acabaram apresentando índices muito 

baixos de confiabilidade, não permitindo concluir pela dimensão da construção, fazendo 

os autores, admitirem que a tentativa de incluir os dois critérios de decisão no construto 

de orientação para o mercado. 

 

 O artigo de Jaworski e Kohli (1993) considera a preparação de uma escala de 

orientação para o mercado. Com certeza isto deve ter ajudado no estudo prévio 

qualitativo, utilizando uma fórmula conceitual posteriormente operacionalizada (Kohli e 

Jaworski, 1993). Segundo a sua concepção, a orientação para o mercado possui três 
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dimensões: geração de inteligência, disseminação de inteligência e capacidade de 

resposta.  

 

A escala denominada “Markor”  é apresentada no artigo, assim como um modelo de 

antecedentes e consequências da orientação para o mercado. 

 

2.8.2 O panorama do Brasil nos estudos para o mercado 

 

A prática administrativa orientada na preocupação com o cliente é mais comum em 

mercados de concorrência acirrada e com expectativas mais elevadas. No Brasil, eram 

muito diferentes as circunstâncias até o início da década de 1990.  

 

Na grande maioria dos setores prevalecia uma acomodação entre as organizações, 

pode-se concluir que estavam satisfeitos com os resultados obtidos. Calcado numa 

excessiva intervenção governamental na economia e na proteção contra uma 

concorrência externa reforçava o quadro de grande tranquilidade competitiva para 

muitas das organizações em operação no país.  

 

Por outro lado, o grau de expectativa e consciência do consumidor brasileiro eram muito 

abaixo dos que foram observados nos mercados mais disputados e desenvolvidos. 

Sendo assim, pode-se pensar que havia um grau muito baixo de orientação para o 

mercado entre as organizações no Brasil, e que isso, levando-se em conta uma 

perspectiva de curto prazo, não era considerado um problema para elas. 

O panorama não demorou muito a mudar e passou a exigir uma resposta das 

empresas. Porém, se a orientação para o mercado é considerada uma cultura, ela 

acaba não sendo absorvida por uma companhia com tanta rapidez. Com isto, se espera 

que alguns efeitos residuais do contexto passado, de décadas de práticas orientadas 

para o atendente e não para o cliente, estejam ainda presentes.  

 

Com este panorama, vários estudos brasileiros explanaram sobre orientação para o 

mercado. Silveira (1998) fez uma avaliação  da orientação para o mercado entre 



58 

 

 

 

empresas do setor calçadista, já Menna (2001) realizou um teste  da relação entre 

orientação para o mercado e desempenho no ramo varejista de confecções, enquanto 

isto Silva, Damacena e Melo (2002) estudaram esta relação no setor de vinícolas  já 

Sampaio, Perin e Henriqson (2004) e Perin e Sampaio (2004) desenvolveram 

pesquisas nas relações entre a orientação para o mercado, orientação para 

aprendizagem e porte das empresas do ramo da  eletroeletrônica e Antoni, Damacena 

e Lezana (2004) realizaram a aplicação de uma versão modificada da escala Markor 

nas instituições de ensino superior e relacionaram a orientação para o mercado com o 

desempenho organizacional.  

 

Souza e Mello (2003) e Souza (2004, 2005) aprimoraram e validaram a escala de Day 

(1999), associando a medida de orientação para o mercado a variáveis de desempenho 

e relacionamento com clientes. Sendo assim, tanto os trabalhos que utilizaram a escala 

de “Day” quanto os que usaram a escala Markor perceberam uma relação positiva entre 

orientação para o mercado e as variáveis de desempenho. 

 

2.8.3 Perspectivas na orientação para o mercado 

 

Visualizando o futuro, algumas perspectivas são importantes para avançarmos no 

conhecimento sobre orientação para o mercado. As pesquisas deverão buscar maior 

variação, tanto nos quesitos de orientação para o mercado quanto nos seus 

antecedentes e nas suas consequências.  

 

Trata-se de um requisito, para engrandecer as análises estatísticas, agrupar uma gama 

suficientemente grande de empresas que apresentem situações bem distintas. 

Necessitará superar o enfoque de desejo social, resultante de respostas que não 

representam aquilo que os mesmos imaginam e acreditam ser socialmente apropriado, 

mas sim, o que eles percebem.  

 

A possibilidade desse tipo de enfoque sempre deve ser considerada quando o 

fenômeno investigado engloba alguns assuntos sensíveis. Em quase todos os lugares, 
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desde a grande imprensa até as escolas de Administração, sempre se ouve um 

discurso sobre o papel importante dos clientes. Isto reforça o que dizem os executivos 

em pesquisas que procuram mensurar a orientação para o mercado. Por consequência, 

seja possível que o quadro geral de orientação para o mercado que se capta possa não 

ser  verdadeiro e a realidade menos favorável do que parece.  

 

Pode ser que a solução seja obter informações com outros funcionários das empresas, 

tais como os vendedores, e talvez com os próprios clientes. Um grande desafio será 

articular a coleção já considerável de antecedentes, moderadores e suas 

consequências da orientação para o mercado, principalmente  porque ainda tendem a 

se expandir em vista de prováveis novas descobertas. Além de ter esses fatores 

mostrados separadamente ou em algumas relações parciais, o avanço científico exigirá 

alguns referenciais integrativos.  

 

Sendo chamada de elaboração teórica, onde se pretende explicar um evento de forma 

abrangente e mais precisa possível Freire (2013). Em uma teoria, o somatório de 

relações permite saber mais sobre a matéria, com conclusões mais completas. A 

elaboração de um modelo sendo usado como um  recurso teórico, se inicia por 

simplificações, porém a formação histórica de modelos pode ser um progresso 

complexo, seguindo para uma abordagem mais rigorosa de conclusões tomadas com 

limites mais amplos (Acorssi, 2011). 

 

Não poderá ainda faltar a continuidade da perspectiva mais ampliada na investigação 

da orientação para o mercado. Geralmente, o estudo de Administração está sendo 

desenvolvido em determinadas disciplinas. 

 

 A pessoa que pesquisa sobre marketing tende a restringir suas discussões a outras 

pessoas da mesma área, estudiosos de recursos humanos quase não compartilham 

seus pontos de vista e pesquisadores de finanças atuam sob outras óticas. Com as 

organizações sendo sistemas de partes relacionadas, não há como entendê-las, 

estudando apenas as partes isoladamente. 
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É indispensável estudar simultaneamente, dentre outras funções, marketing e finanças, 

agregando referenciais teóricos mais realistas e poderosos. Temos ainda as 

contribuições provenientes da área de estratégia, onde tem-se desenvolvido uma 

multiplicidade de estudos sobre o desempenho organizacional, podendo dar 

oportunidade à fertilização cruzada, que é uma  importante fonte de inovação em uma 

disciplina.  

 

A questão cultural deverá ter uma caracterização de prioridade, pois a concepção de 

orientação para o mercado como cultura organizacional. Segundo a conjectura de Paiva 

(2014), considerando como um grande problema as possíveis características culturais 

do próprio marketing e sua enorme influência com o Ocidente. O que deve ser pensado 

é se a tecnologia do marketing pode ser diretamente transferida para sociedades das 

mais diversas culturas.  

 

Necessita-se saber se a cultura nacional brasileira possui traços compatíveis ou 

facilitadores de orientação para o mercado. Este é um caminho a ser seguido em 

pesquisas futuras e merece especial atenção  dos profissionais envolvidos com o 

marketing no Brasil, principalmente os acadêmicos.  

 

Tudo isto é premente diante do aumento da competição no Brasil em virtude de uma 

grande tendência de maior abertura ao comércio exterior e um crescimento econômico 

em ritmo bem lento, fazendo com que as oportunidades sejam mais disputadas. Sendo 

assim, a necessidade de estudos sobre orientação para o mercado torna-se essencial 

tais como, seus antecedentes e suas prováveis consequências.  

 

Que sejam realizadas mais pesquisas sobre esse domínio no Brasil, lançando idéias 

sobre tais conceitos e suas relações. O desafio para futuros trabalhos será elaborar  

uma teoria sólida tanto quanto diretrizes a serem seguidas por seus praticantes. 

 

 

2.9 Escala Markor  
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A partir do início da década de 1990, analisando as linhas de pesquisa desenvolvidas 

por Kohli e Jaworski (1990 e 1993), Narver e Slater (1990), o tema orientação para o 

mercado, bem como sua relação com performance, tem sido tratado por uma variada 

gama de estudos no escopo da administração de marketing.  

 

As escalas originadas destas três linhas de pesquisa seminais estão sendo aplicadas 

em diversos estudos nos mais variados ambientes, sendo normalmente referidas como 

as alternativas viáveis para a mensuração do grau de orientação para mercado. Um dos 

mais conceituados trabalhos com a preocupação de avaliar as escalas de orientação 

para os mercados mais relevantes, originadas a partir das três principais linhas de 

pesquisa, foi efetuado por Deshpandé e Farley (1998).  

 

Os autores, realizando uma meta-análise das três principais escalas de orientação para 

o mercado, desenvolvidas no início da década de 1990 (Narver e Slater, 1990; 

Deshpandé, Farley e Webster, 1993; e Kohli, Jaworski e Kumar, 1993), após uma 

análise das diferentes aplicações dessas escalas, e de um estudo empírico 

comparando-as numa amostra de 82 executivos de marketing de 27 diferentes 

empresas de distintos países, ressaltam que essas escalas são, em geral, similares em 

termos de confiabilidade e de validade interna e externa.  

 

Deshpandé e Farley (1998) afirmaram que “as três escalas parecem ser 

intercambiáveis, e que as conclusões substantivas alcançadas com cada uma se 

aplicam geralmente às outras”. Salientaram, ainda, que as escalas foram utilizadas 

numa ampla variedade de aplicações, e cada uma delas apresentou uma performance 

mais do que aceitável. Os autores concluem que “elas são... redundantes.” (Deshpandé 

e Farley, 1998). Porém, alguns estudos, têm analisado a validade destas escalas e vêm 

buscando o refinamento das escalas existentes ou mesmo o desenvolvimento de novas 

escalas com maior validade. 

 

  Apesar da similaridade das escalas e de suas aplicações, no Brasil, observa-se que a 

escala Markor (Kohli, Jaworski e Kumar, 1993) tem sido utilizada mais 
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sistematicamente, sendo aplicada pelo menos em cinco investigações empíricas com 

propriedades estatísticas aceitáveis. No entanto, nenhum dos estudos desenvolvidos no 

país, utilizando qualquer uma das escalas de orientação para mercado, questionou a 

sua aplicação ou propôs a necessidade de revisão das referidas escalas.  

 

Em geral, os trabalhos elaborados no Brasil buscaram a adaptação das escalas ao 

contexto brasileiro, ou então, as utilizaram diretamente como forma, supostamente 

válida, de mensuração do grau de orientação para mercado.  

 

Tendo por base os anteriores estudos de Kohli e Jaworski (1990) e Jaworski e Kohli 

(1993), Kohli, Jaworski e Kumar (1993) desenvolveram a escala Markor (Market 

Orientation), com o intuito de servir como instrumento para medir o grau de orientação 

para o mercado das empresas. A Markor foi constituída após três estágios. No primeiro, 

uma primeira amostra com 230 respondentes foi utilizada para eliminar itens, de uma 

escala inicial de 32 itens, que não adequadamente refletiam os componentes teóricos 

do construto de orientação para o mercado.  

 

No segundo estágio, uma segunda amostra com múltiplos respondentes (executivos de 

marketing e executivos de outras áreas) de 222 UENs, foi utilizada para testar 

teoricamente diversas alternativas plausíveis de representação de estruturas fatoriais 

para aqueles itens que ficaram após o primeiro estágio.  

 

Finalmente, no terceiro estágio, vários componentes do construto foram correlacionados 

para verificar a validade preditiva das medidas de orientação para o mercado. Dessa 

maneira, a escala Markor foi constituída, sendo composta por 20 (vinte) variáveis 

divididas em três grupos: 6 (seis) variáveis relativas à geração de inteligência de 

mercado, 5 (cinco) variáveis relativas à disseminação da inteligência de mercado e 9 

(nove) variáveis referentes à resposta à inteligência gerada. 
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2.9.1 A Utilização da escala Markor 

 

Durante a década de 90, uma série de trabalhos tratou do tema orientação para o 

mercado, sendo que um número expressivo de trabalhos utilizou a escala Markor para 

medir orientação para o mercado. Abaixo é exibida a relação de alguns desses 

trabalhos - em especial os trabalhos fora do Brasil que buscaram relacionar orientação 

para o mercado e performance empresarial - e o país em que foi realizada a 

investigação. 

 

Estudos Empíricos que Utilizaram a Markor:  Jaworski e Kohli (1993) EUA;  Raju, Lonial 

e Gupta (1995) EUA: Caruana, Ramaseshan e Ewing (1996) Austrália e Nova Zelândia; 

Pitt, Caruana e Berthon (1996) Reino Unido e Malta; Avlonitis e Gounaris (1997) Grécia; 

Pelham (1997) EUA; Toaldo (1997) Brasil; Bhuian (1998) Arábia Saudita; Silveira (1998) 

Brasil; Baker e Sinkula (1999) EUA; Mandelli (1999) Brasil; Dawes (2000) Austrália; 

Matsuno e Mentzer (2000) EUA; Matsuno, Mentzer e Rentz (2000) EUA; Mavondo e 

Farrell (2000) Austrália; Pelham (2000) EUA; Pulendran, Speed e Widing II (2000) 

Austrália;  Sampaio (2000) Brasil; e Trez (2000) Brasil.  

 

É importante ressaltar, pelo estudo das escalas de orientação para o mercado, 

desenvolvidas a partir das linhas de pesquisas anteriormente discutidas e pelas 

análises apresentadas, que o desenvolvimento dessas escalas é revestido de um apuro 

metodológico, oferecendo evidências equivalentes de validade e confiabilidade, 

possuindo também reconhecimento internacional pela utilização repetida em diferentes 

trabalhos de distintos contextos. 

 

Apesar da similaridade das escalas e de suas aplicações, observa-se, que a Markor já 

foi utilizada no país em cinco investigações empíricas com propriedades estatísticas 

aceitáveis. Entretanto, o estudo de Mavondo e Farrell (2000) apontou para uma menor 

robustez e poder de generalização da Markor em relação à MKTOR (Narver e Slater, 

1990).  
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Em outros estudos, todavia, a Markor é apontada como um instrumento que apresenta 

evidências de propriedades 3 psicométricas (Caruana et al., 1996), um procedimento 

empírico mais sistemático do que o de Narver e Slater (Lado et al., 1998) e já 

apresentou hipóteses testadas e aceitas sobre confiabilidade e validade convergente 

para a mensuração da orientação para o mercado em países e culturas distintas dos 

EUA, além de uma maior utilização no contexto brasileiro (Sampaio, 2000).  

 

Ressalta-se, pelos motivos apresentados, que não se objetiva a invalidação das 

escalas de orientação para o mercado, mas uma análise crítica sobre a aplicação da 

escala Markor no contexto brasileiro e a estrutura teórica de suas dimensões. 
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3 METODOLOGIA:  

 

Apresentam-se neste capítulo os aspectos metodológicos utilizados no 

desenvolvimento da pesquisa sobre o que levou os alunos a optarem por ingressar na 

instituição pesquisada, localizada no noroeste fluminense. Descreve-se os 

procedimentos aplicados para a realização da pesquisa, obtenção, tratamento e análise 

dos dados. Divide-se a pesquisa em duas partes: sendo a etapa um: pesquisa aplicada 

aos alunos do curso de administração que estão matriculados na instituição e análise 

documental das estratégias e estruturas utilizadas pela instituição e na etapa dois: 

tratamento e análise dos dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A pesquisa é caracterizada como descritiva. As pesquisas descritivas são, juntamente 

com as exploratórias, as que habitualmente realizam trabalhos desenvolvidos pelos 

pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. São também as mais 

solicitadas por organizações como instituições educacionais, empresas comerciais, 

partidos políticos, etc. (Gil, 1991). 

 

Quanto ao método, a estratégia foi de natureza quantitativa. Através deste termo o 

pesquisador é levado a compartilhar com pessoas, fatos e locais que constroem o 

universo pesquisado, para conhecer através deste convívio os significados deste 

ambiente, somente identificados por um trabalho zeloso e apurado, (Chizzotti, 2003).  A 

pesquisa é considerada de campo como meio, através de entrevistas semiestruturadas. 

Por ter uma amostra bem específica, todos os componentes da amostra são 

pesquisados, pois este fator interfere diretamente na qualidade das informações a partir 

das quais é possível extrair dados e chegar ao delineamento correto do problema a ser 

investigado. 
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Este estudo de caso investiga através de pesquisa bibliográfica, documental e 

questionários, os métodos e ações de marketing e de comunicação utilizados na 

atratividade e retenção dos alunos para determinado curso de uma instituição. 

 

A unidade de análise é a Universidade Redentor de Itaperuna-RJ, mais precisamente o 

curso de Administração, curso este que tem um grande referencial regional devido a 

sua excelente nota obtida no ENADE 2012, nota 5, sendo considerado o segundo 

melhor curso de Administração no estado do Rio de Janeiro e o décimo no Brasil. Foi 

realizado um trabalho dividido em dois tipos de pesquisa. Primeiro foi feito uma análise 

documental na instituição, levantando dados e informações acerca das estratégias de 

comunicação adotadas pela referida instituição junto aos alunos do curso de 

Administração no que se refere à atratividade para o curso e sua efetividade e eficiência 

tanto na atração como também na retenção destes alunos. 

 

A segunda etapa é direcionada a um questionário aplicado aos 138 alunos matriculados 

no curso de Administração em todos os períodos disponíveis, a pesquisa visa obter 

informações sobre o grau de percepção da comunicação adotada pela instituição na 

atração dos mesmos, sua eficiência e em que ponto eles estão satisfeitos com a 

proposta da instituição. 

 

3.2 Unidade de análise 

 

Itaperuna pertence à Região Noroeste Fluminense, que também abrange os municípios 

de Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Laje do Muriaé, 

Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José do Ubá e Varre-

Sai. 

 

O município tem uma área total de 1.109,5km2, correspondentes a 20,6% da área da 

Região Noroeste Fluminense. A BR-356 é o principal elemento de ligação com a região 

e o Estado, ao encontrar-se com a BR-116 em Muriaé, Estado de Minas, e com a BR-

101 em Campos, via Italva e Cardoso Moreira. Outras rodovias de acesso à cidade são 
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a RJ-186 que vai para São José de Ubá, ao sul, a Bom Jesus do Itabapoana, a 

nordeste e ao Estado do Espírito Santo. As RJ-220 e 214 sobem para Natividade e a 

RJ-116 chega ao distrito de Comendador Venâncio, vindo de Laje do Muriaé, a leste. 

Importante eixo rodoviário do interior do estado, a RJ-116, sai de Itaboraí e segue por 

Cachoeiras de Macacu, Nova Friburgo, Bom Jardim, Duas Barras, Cordeiro, Macuco, 

São Sebastião do Alto, Itaocara, Aperibé, Santo Antônio de Pádua, Miracema, Laje do 

Muriaé e conecta-se com a BR-356 a noroeste de Itaperuna, no distrito de Comendador 

Venâncio. 

 

Esta malha rodoviária confere a Itaperuna uma posição geográfica privilegiada, 

permitindo se tornar um centro de referência para os serviços de saúde, educação e 

administração pública.  

 

 

Figura 2 -  
Mapa da região Noroeste do Estado do Rio de Janeiro e parte da Zona da Mata Mineira 
e Sudoeste do Espírito Santo – Região de abrangência da Universidade Redentor 
 

Associando-se a estas funcionalidades, as expectativas imigratórias e a sua vocação 

histórica de polarização regional, conferem a Itaperuna a possibilidade de se tornar 

também polo educacional de excelência para atender a demanda na formação 

profissional dos jovens e ao mesmo tempo mantendo-os juntos de suas famílias, 

garantindo-lhes educação de qualidade e o aconchego familiar.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:RiodeJaneiro_Municip_Itaperuna.svg
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Em face destas evidências, mais a dinâmica do crescimento da população e do 

mercado, se tornou imperativa a necessidade do curso de Bacharel em Administração 

da Universidade Redentor, como um projeto de formação de profissionais 

contextualizados dentro dos parâmetros curriculares e o ao seu meio. 

 

Em março de 2014, a Fundação CIDE (atual CEPERJ) publicou estudo sobre a 

evolução do mercado de trabalho formal entre os anos 2002 e 2012. Esse período 

marcou uma taxa de crescimento no nível de emprego de 47,5% no país enquanto, no 

Rio de Janeiro, o aumento foi quase metade da média nacional, atingindo 24,4%. O 

Estado tinha 2,712 milhões de postos de trabalho formal em 2002, evoluindo para 3,373 

milhões em 2012, exatos 661.101 empregos formais a mais em um período de dez 

anos. A população residente, segundo o IBGE, teve crescimento estimado em 13,8% 

no mesmo intervalo. 

 

De acordo com o estudo, na Região Noroeste Fluminense, à qual pertence o município 

em análise, as principais atividades são a pecuária leiteira, a agricultura e a extração de 

minerais não metálicos, além das atividades de serviços e de administração pública.  

 

O crescimento regional do emprego foi de 47,1% no período de 2002 a 2012, variando 

de 28.660 para 42.173 pessoas. Houve aumento na participação dos setores de 

Indústria Extrativa Mineral (de  1,08% para 1,17%), Comércio (de 18,70% para 24,58%) 

e Administração Pública (de 29,03% para 29,49%). Perdeu participação a Indústria de 

Transformação (de 14,21% para 13,79%), Serviços Industriais de Utilidade Pública (de 

1,35% para 0,47%), Serviços (de 25,78% para 22,49%) e Agropecuária (de 7,79% para 

6,43%). O setor de Construção Civil manteve-se praticamente estável, na faixa dos 

1,6%. 

 

Esta é uma região considerada pobre economicamente dentro do Estado, e sua 

economia se baseia por atividades com baixo grau tecnológico. 
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Há longa data, o MEC implantou os sistemas de avaliação de desempenho 

educacional. Em 2007, inovou ao apresentar o primeiro IDEB (2005). Ele é um 

indicador sintético de qualidade educacional que combina dois indicadores usualmente 

utilizados para monitorar nosso sistema de ensino: desempenho em exames 

padronizados com rendimento escolar (taxa média de aprovação dos estudantes na 

etapa de ensino) indicador final é a pontuação no exame padronizado (Prova Brasil), 

ajustada pelo tempo médio, em anos, para conclusão de uma série naquela etapa de 

ensino. A proficiência média é padronizada para o IDEB estar entre zero e dez. 

 

Também em 2007, o MEC lançou o Plano de Metas “Compromisso Todos pela 

Educação”, cujo objetivo é fazer com que a qualidade da educação gradativamente 

alcance novos patamares até o ano 2022. Os resultados do IDEB 2005 serviram como 

referência para as metas futuras. 

 

Há um longo caminho a trilhar na melhoria do ensino público fluminense. Para o 

primeiro segmento do Ensino Fundamental, os objetivos não foram atingidos pela rede 

municipal em 21 municípios e pela rede estadual em 33. Para o segundo segmento, 33 

e 77, respectivamente. 

 

Itaperuna apresentou o seguinte quadro no Ensino Fundamental, por rede de ensino: 
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Figura 3 -  
Ranking IDEB – Metas – Município – Dez/2015 
Fonte: www.mec.org.br/ideb 

 

O Enem, por sua vez, é aplicado anualmente aos alunos concluintes e aos egressos do 

Ensino Médio. Em 2016, foram registrados recordes de inscritos (3.568.592) e 

participantes (2.738.610). As médias totais com correção de participação dos alunos 

concluintes em 2007 foram 51,276 para o país e 52,817 para o Estado. Itaperuna teve 

nota global 52,224 no Enem 2016. 

 

A transparência ora existente dos resultados da Prova Brasil e do Enem, anuais, e 

também do IDEB, no portal do INEP/MEC, permite acesso pela internet ao desempenho 

de cada escola. Assim, a população-alvo, pais e alunos do estabelecimento de ensino, 

estão instrumentalizados para pedirem explicações de seus diretores e responsáveis 

pela pasta da educação no município e no estado sobre os motivos que possam levar 

http://www.mec.org.br/ideb
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instituições equivalentes a terem desempenhos tão díspares e exijam providências para 

melhorá-los. 

 

O primeiro nível de atendimento escolar é a creche, que teve 425 alunos matriculados 

em 2016. São 12 os estabelecimentos, nenhum do município. Em seguida, a pré-escola 

teve 3.421 matrículas em 54 escolas. Para este nível de ensino, a Prefeitura atende 

61% dos alunos em 67% dos estabelecimentos. O Ensino Fundamental teve 13.812 

estudantes inscritos em 2016. A Prefeitura oferece 50% das vagas em 40 

estabelecimentos. A rede estadual ainda atende outros 33% dos alunos em 14 

unidades próprias. O Ensino Médio foi oferecido em 20 estabelecimentos para 3.593 

alunos. O Governo Estadual é responsável por 84% das matrículas. A rede municipal 

de Itaperuna não oferece matrículas no Ensino Médio. Uma vez que a rede estadual é a 

maior provedora do Ensino Médio, ela também é aquela que apresenta maiores taxas 

nos indicadores. 

 

O que na prática vem sendo observado, dada à precariedade do Sistema Público de 

Educação é o crescimento em Itaperuna da oferta de vaga nas instituições privadas, 

objetivando melhores resultados nas provas do ENEM. 

A busca pelo aperfeiçoamento e pela qualificação profissional para disputar o 

concorrido mercado de trabalho tem feito ao longo dos anos que jovens itaperunenses 

buscassem nos grandes centros uma universidade e/ou faculdade almejando um 

diploma de curso superior. Porem, o município de Itaperuna conta hoje com três 

instituições de ensino superior públicas (FAETEC, CEDERJ e UFF) e três privadas, 

Faculdades Integradas Padre Humberto, UniRedentor e UNIG, tornando–se polo 

gerador e formador de profissionais nas áreas de educação, engenharia e ciências 

médicas. 

 

3.3 Dados documentais: A instituição 

 

Destinada a propostas modernas e à cultura, faz-se presente, nos anos finais da 

década de 90, no Noroeste Fluminense, uma das grandes instituições de Ensino 
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Superior do Estado do Rio de Janeiro, a Sociedade Universitária Redentor.  Sua história 

começou quando um grupo de educadores, ao analisarem a região e verificarem que 

havia uma grande emigração de jovens para outras cidades de modo que a procura por 

estudo, formação e rompimento no mercado de trabalho levando-o a trilhar por 

caminhos bem mais distantes. 

 

Mas, nesse processo de procura, analisou-se um fenômeno, até então, sem registros: o 

êxodo das potencialidades culturais, cognitivas e profissionais, as quais são o caminhar 

do desenvolvimento social, econômico e cultural em quaisquer cidades, especialmente, 

as interioranas.  A região, contudo, ficava, na sua totalidade, sem qualificação 

profissional. 

 

Em dezembro de 1999, visando à área educacional, a Sociedade Universitária 

Redentor mostrou-se convicta por instalar, em Itaperuna, uma Instituição de Ensino 

Superior - IES, a fim de que suas conquistas pudessem somar às conquistas da 

localidade e região, oferecendo, sempre, cursos diferenciados com padrão de 

excelência que só uma instituição a qual se preocupa com a integridade profissional do 

aluno faz. 

 

Esses ideais inspiraram-na à constante luta pelo credenciamento e, ele veio na histórica 

data de 07 de março de 2002, com nota máxima de autorização. Como a UNiRedentor 

vem se mostrando cada vez mais direcionada ao Ensino de qualidade na graduação e 

na pós-graduação, teve, em 2008, a consolidação do seu espaço físico, situado na 

Rodovia Federal BR-356, número 25. Mais do que oferecer educação, a Instituição de 

Ensino Redentor assumiu o dever de auxiliar professores, alunos e comunidades, 

estando fundamentada na solidariedade e no respeito humano com o projeto 

Coordenadoria de Atendimento e Suporte ao Aluno - CASA.   

Atualmente a instituição conta com os seguintes cursos: Administração, Arquitetura e 

Urbanismo, Engenharia de produção, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia 

Mecânica, Sistemas de Informação, Direito, Pedagogia, Serviço Social, Ciências 
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Contábeis, Marketing, Psicologia, Ciências Biológicas, Educação Física, Fisioterapia, 

Enfermagem, Fonoaudiologia, Nutrição e Medicina. 

Assim, desde o início de sua história, o Grupo Redentor de Ensino é dirigido por 

profissionais compatíveis com os propósitos do curso e da sociedade, que tratam a 

educação do país como um tema levado a sério.   Pessoas que, por acreditarem no 

ensino de qualidade e, também, no caminhar do ser humano, visam à transmissão do 

conhecimento de forma ampla. 

 

A opção por oferecer um ensino de qualidade é referendada pelos índices 

apresentados, a instituição possui hoje IGC 4, considerada uma dos melhores centros 

universitários do país. Alguns cursos contam com números bastante expressivos como  

os cursos de Biologia e Direito que obtiveram nota 5 em dois ENADEs consecutivos, o 

curso de administração, objeto de nosso estudo, obteve nota 5 no ENADE de 2012, 

sendo considerado o 2º melhor curso de Administração no estado do Rio de janeiro e o 

10º melhor no Brasil. 

 

Educar, preparar e formar são os sinônimos da palavra Redentor, pois prepara-se  

profissionais competitivos e aptos a atenderem às demandas do imenso território 

nacional e internacional. 

 

3.3.1 Atração dos alunos 

 

Existem diversas maneiras de ingressar na instituição. É utilizada uma grande estrutura 

de marketing, com veículos de mídia como jornais, revistas, outdoor, rádio, panfletos, 

eventos e mídias sociais, no sentido de divulgar seus cursos, reforçar sua imagem de 

qualidade e as várias maneiras de ingresso na instituição. 

 

A UniRedentor aceita matrícula para quem prestou o Enem.  Basta comparecer na 

secretaria da unidade, comprovando ter mais de 450 pontos, ou levando o CPF para 

ser analisado na hora, direto do sistema.  
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O reingresso é a forma permitida aos portadores de diploma de Curso Superior 

devidamente reconhecido pelo MEC. O reingresso do aluno será possível mediante 

disponibilidade de vaga e ajustes curriculares que forem necessários, sendo 

dispensável a realização de vestibular. 

 

Outra modalidade disponibilizada para alunos regularmente matriculados (inscritos em 

disciplinas ou com matrícula trancada) em outras instituições de Ensino Superior no 

Brasil que tenham interesse em fazer transferência externa para a UniRedentor, podem 

requerer vaga em curso igual ou a compatível, de acordo com a disponibilidade de 

vagas. O vestibular é o processo seletivo tradicional, sendo realizado todos os anos 

para os 20 cursos disponíveis na instituição.  

 

3.3.2 Retenção dos alunos 

 

Existem vários projetos desenvolvidos pela instituição, com o intuito de fidelizar os 

alunos, mantê-los atraídos pelos cursos que escolheram, sejam na facilidade de 

pagamento e financiamento do curso, seja na interação com a sociedade e com maior 

ênfase no apoio ao aluno e sua efetiva participação em projetos que extrapolem o 

currículo tradicional, fazendo que estes se sintam totalmente preparados e capacitados 

para o mercado de trabalho. 

 

O CredIES é um sistema de crédito administrado pela Fundacred, uma fundação sem 

fins lucrativos, que permite que o aluno pague apenas parte da mensalidade enquanto 

estuda e o restante após a data prevista para a conclusão do curso com a menor taxa 

de crédito educacional do Brasil: 0,35% a.m. não capitalizada e sem cobrança de juros 

remuneratórios. O CredIES está disponível para a graduação e pós-graduação (lato e 

stricto sensu) na UniRedentor. 

 

O Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) é um programa do 

Ministério da Educação criado em 1999 para financiar a graduação de estudantes 

matriculados em instituições de ensino superior, não gratuitas. Desde sua criação, o 
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FIES vem passando por importantes mudanças com o objetivo de ampliar cada vez 

mais o acesso ao ensino superior. Recentemente, em 2010, o fundo passou a operar 

com várias inovações que facilitaram a tomada de financiamento por parte do 

estudante. Os juros baixaram para 3,4% ao ano, o período de carência passou de seis 

para 18 meses, a contratação agora acontece em fluxo contínuo e o prazo para 

quitação do saldo devedor passou a ser de três vezes o período do curso financiado. A 

Secretaria da Educação Superior do Ministério da Educação é o agente supervisor do 

programa, sendo o órgão responsável pela formulação da política de oferta de 

financiamento e supervisão da execução das operações do fundo. 

 

O Projeto CASA - Coordenadoria de Atendimento e Suporte ao Aluno surgiu para 

apoiar o estudante, em especial àqueles dos primeiros semestres bem como aos 

egressos. Visa ao acolhimento e ao suporte desses estudantes. O Projeto possui 

espaço físico próprio e uma equipe composta por Orientadores Educacionais e uma 

equipe de alunos e professores monitores e outros profissionais em atendimento. Os 

profissionais de atendimento da CASA trabalham na capitação dos candidatos 

aprovados nos Processos Seletivos, que em seguida acompanharão todo o processo 

de matrícula, fazendo com que este indivíduo conheça a rotina e os projetos da IES e 

do Curso escolhido. 

 

Além do acompanhamento inicial aos calouros, acontece ao longo da formação, o 

atendimento psicopedagógico que é disponibilizado para todos os estudantes, com o 

intuito de apoiá-los em suas necessidades, proporcionando-lhes uma melhor adaptação 

ao meio acadêmico, em assuntos de ordem material, emocional e educacional. Outra 

atribuição da CASA é o monitoramento e o acompanhamento do egresso no Mercado 

de Trabalho, através de um programa específico: CARREIRAS.  

 

O Redentor Games é uma grande oportunidade para os alunos passarem por 

experiências diferentes das vivenciadas na sala de aula, com a realização de provas 

com diversos tipos de exigências, aumentando o desenvolvimento de habilidades e 

aquisição de competências, deixando os participantes mais preparados para a vida 
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profissional. Além disso, a competição saudável promove o espírito de equipe e de 

participação através de uma experiência de aprendizado lúdico gerando a integração de 

toda a comunidade acadêmica. 

 

Todas as provas são idealizadas para educar em defesa da vida, preservando a 

integridade física e moral de todos os participantes e da sociedade em geral, bem como 

o patrimônio alheio e o patrimônio histórico-cultural da UniRedentor. 

 

O Congresso de Iniciação Científica da UniRedentor, foi instituído com  

o intuito de divulgar e estimular a pesquisa científica na região. O evento se  

consolidou como um marco acadêmico-científico regional, chegando a sua 8º  

edição. Busca em sua essência possibilitar e incentivar a utilização dos  

conhecimentos gerados no âmbito científico na promoção do desenvolvimento  

dos diversos setores em ascensão na região. 

 

O evento possibilita uma interação e confronto de idéias proveniente de   

diversas áreas do conhecimento, a expressão de vivências dos profissionais   

convidados e dos que atuam como docentes, além do desenvolvimento de  

parcerias, de forma a promover a cooperação entre pesquisadores e técnicos   

profissionais. 

 

Nesse contexto, tal interação visa propiciar aos estudantes da região,  

uma visão mais completa dos problemas, soluções e tendências do mercado de  

trabalho. Isso proporciona o treinamento técnico e a vivência interdisciplinar  

necessária ao bom desempenho dos futuros profissionais da região. 

 

 

O projeto EMPREENDENTOR é exclusivo para os alunos do curso de Administração, 

onde o desafio é criar uma empresa real, fazê-la funcionar por dois dias dentro da 

unidade e gerar lucro a seus participantes. Este projeto tem se mostrado um grande 
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laboratório de empreendedorismo na instituição, onde os discentes conseguem colocar 

em prática todos os conceitos administrativos que são estudados.  

 

Desde o planejamento, trabalho em equipe, marketing, a previsão de receitas, de 

investimentos, até ao atendimento ao público, o desenvolvimento de novos produtos, a 

adaptação ao mercado e finalizando com a apuração de resultados, onde se compara o 

previsto com o realizado. Este projeto consolida todo o trabalho difundido dentro de sala 

de aula e desperta nos alunos sua veia empreendedora. 

 

3.4 Modelo analítico da pesquisa 

 

O trabalho foi constituído de uma pesquisa documental e uma pesquisa quantitativa, 

realizada através da aplicação de um questionário semiestruturado que foi elaborado 

para ser respondido pelos 138 alunos do curso de Administração da instituição, sendo 

este o público alvo, na expectativa de se atender o objetivo geral e os objetivos 

específicos.  

 

Tendo em vista o número reduzido de alunos matriculados no curso, objeto desta 

dissertação, optou-se por utilizar como fonte de informações o universo dos alunos. O 

questionário foi aplicado aos 138 alunos matriculados nas turmas de 2º, 4º, 6º e 8º 

períodos do curso de Administração.  

 

O questionário visa acolher a percepção da realidade, conhecendo ações, estratégias, 

modos e fenômenos a partir da análise dos dados colhidos na pesquisa de campo. O 

contato direto com os entrevistados em sua sala de aula, possibilitou uma maior 

interação com a amostra e se deu em clima de grande aceitação e descontração, não 

sendo detectado nenhum caso fortuito. 

 

Para coletar os dados, utilizando o método quantitativo, aplicou-se um questionário com 

perguntas fechadas, utilizando recursos metodológicos que busca com base em teorias 

e pressupostos definidos pelo pesquisador, recolher respostas a partir da experiência 
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subjetiva da fonte, selecionada por deter informações que se deseja conhecer, 

enfatizando a utilização da “Escala Markor”, uma importante ferramenta para o sucesso 

do trabalho. 

 

3.5 Pesquisa Documental 

 

A coleta de documentos é apresentada como importante fase da pesquisa documental, 

exigindo do pesquisador alguns cuidados e procedimentos técnicos acerca da 

aproximação do local onde se pretende realizar a análise das fontes que lhes pareça 

importante a sua investigação. Formalizar esta aproximação com intuito de esclarecer 

os objetivos da pesquisa e a sua importância constitui um dos artifícios necessários nos 

primeiros contatos e, principalmente, para que o acesso aos acervos e fontes seja 

autorizado.  

 

Para Callado e Ferreira (2004) os espaços de pesquisa são orientados pela própria 

natureza do estudo, portanto a localização dos documentos pode ser muito 

diversificada. Essa distinção vai exigir que o pesquisador possua conhecimento do tipo 

de registro e informações que abrigam as instituições visitadas e a seleção de fontes 

adequadas. Todos esses conhecimentos são necessários a quem se propõe a realizar 

a pesquisa documental, bem como o gerenciamento equilibrado do tempo que se tem 

disponível para realizar a pesquisa. Ao recolher documentos de forma criteriosa, o 

pesquisador passa a gerenciar melhor o tempo e a relevância do material recolhido, o 

que para alguns autores constitui a pré-análise.  

 

Flores (apud Calado, 1994) diz que a atividade de coleta e pré-análise do documento, 

são duas tarefas que se completam e que se condicionam mutuamente. Deste modo, a 

tarefa passa a orientar novas coletas de dados, considerando que o processo é 

realizado de forma mais prudente e cautelosa com a intenção de alcançar melhores 

resultados na análise crítica do material recolhido. Esta, por sua vez, tem como objetivo 

central averiguar a veracidade e credibilidade dos documentos adquiridos e a 

adequação destes às finalidades do projeto (Calado; Ferreira, 2004).  
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Todavia, faz-se necessário ressaltar que esta fase não dá conta de interpretar de forma 

mais elaborada o teor que se encontra implícito nos documentos, ficando para a 

próxima fase a tarefa de interpretar o conteúdo do material recolhido. 

 

3.6 Aplicação do modelo analítico da pesquisa 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa buscou-se a fundamentação, conforme a revisão 

literária pertinente, no clássico modelo da orientação para o mercado, figura 4, 

conforme proposto por Kokli, Jasworski e Kumar (1993), e a adaptação se apresenta na 

figura 5. 

 

 

Antecedentes                 Orientação                   Moderadores  Consequências 

       para o 

       mercado 

 

 

 
Fonte: Kohli, Jaworski e Kuman (1993) 

 
 
 
 

Papel dos 

gerentes seniores 

Resposta dos 

consumidores 

Fornecedores – visão 

moderadores 

Dinâmicas 

interdepartamentais 

Orientação para o 

mercado 

Performance do 

negócio 

Demanda – visão 

moderadores 

Sistemas 

organizacionais 

Resposta dos 

funcionários 

Figura 4 -  
Modelo clássico da orientação para o mercado 
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Construtos Variáveis Operacionalização Itens da Pesquisa 

Orientação para 

o mercado 

Geração da 

inteligência 

1) Está matriculado em que 

período do curso de 

Administração: 

2) Gênero: 

3) Estado civil 

4) Idade por faixa etária:  

5) Condição de moradia:  

Questões de 01 a 05 

Disseminação de 

inteligência 

6) Participação na vida 

familiar: 

7) Renda familiar: 

8) Situação profissional: 

9) Objetivo profissional: 

Questões de 06 a 09 

Resposta ao mercado 

10) Com que frequência 

utiliza as redes sociais em um a 

semana, em média: 

11) Por gentileza, informe 

quais são as principais mídias 

que você acessa, e aponte a 

frequência aproximada 

12)Você acessa as mídias sociais 

da instituição com que frequência: 

13)Como conheceu a instituição: 

14)Aponte baixo o que levou a 

escolher a instituição: 

15) Avalie os fatores de influência 

na percepção da instituição: 

Questões de 10 a 15 

Figura 5 -  
Construtos, variáveis, operacionalização, itens da pesquisa qualitativa. 
Fonte: Elaborado e adaptado pelo autor, 2018 

 

 

A partir da escala original, foi criado um modelo apresentado abaixo e adaptado à 

realidade da pesquisa desenvolvida para construção deste trabalho. 

Neste contexto, apresenta-se na figura 6 o modelo detalhado da Escala Markor, 

aplicada a este estudo. 
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. 

Construtos Variáveis Operacionalização Itens da 

Pesquisa 

Orientação 

para o 

mercado 

Geração da 

inteligência 

a) A Faculdade realiza reuniões com os alunos, pelo 

menos uma vez ao ano, para identificar novas habilitações, 

ou competências, para os alunos 

b) A Faculdade realiza reuniões com potenciais 

empregadores dos alunos 

c) A Faculdade é ágil em detectar mudanças nas 

preferências dos alunos por cursos 

d) A Faculdade realiza pesquisa com alunos para 

avaliar a qualidade de cursos e de professores 

e) A Faculdade realiza pesquisa com os alunos, 

objetivando obter informações sobre a secretaria e outros 

funcionários 

f) A Faculdade realiza pesquisa com os alunos, 

objetivando obter informações sobre aspectos, como: 

biblioteca, cantina, banheiros, etc 

g) De maneira geral, a Faculdade é bem sucedida em 

obter informações sobre os alunos 

Questão 

16 

Dissemina-

ção da 

inteligência 

a) A Faculdade faz reuniões da Diretoria ou da 

Coordenação de Curso, com os alunos para comunicar 

aspectos importantes do curso 

b) A Faculdade comunica bem com os alunos, sobre os 

aspectos internos, tais como os prazos escolares e as 

informações financeiras, 

c) A Faculdade comunica bem com os alunos, sobre 

outros aspectos, tais como, eventos dentro e fora da escola 

e eventos de outras instituições e empresas 

d) A Faculdade divulga para os alunos as informações 

positivas sobre ela, manifestadas por instituições externas 

e) A Faculdade facilita apresentações de alunos e 

professores, por meio de palestras, semanas e cursos a 

serem realizados fora da escola, em outras instituições 

f) A Faculdade comunica com os potenciais 

empregadores, a formação e os talentos de seus alunos 

Questão 

16 
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g) De maneira geral, a Faculdade é bem sucedida em 

se comunicar com seus diversos públicos 

Resposta 

do mercado 

a) A imagem da Faculdade na sociedade é muito boa 

b) As empresas da região sabem que os alunos desta 

Faculdade são bem formados 

c) A sociedade sabe que o nível dos professores da 

Faculdade é muito bom 

d) A Faculdade aproveita bem as informações externas, 

para promover mudanças em conteúdos de cursos e 

métodos de aulas 

e) O desempenho dos ex-alunos da Faculdade no 

mercado tem sido, em média, muito bom 

f) De maneira geral, os ex-alunos da Faculdade tem 

sido bem recebidos pelo mercado 

g) De maneira geral a Faculdade é bem sucedida em 

obter resultados positivos de suas ações com seus alunos no 

mercado 

h) De maneira geral, estou muito satisfeito com a 

Faculdade, por todos os seus desempenhos, tanto no que se 

refere ao nível do curso, professores, alunos, secretaria, etc., 

quanto às minhas possibilidades no mercado de trabalho 

Questão 

16 

Figura 6 -  
Construtos, variáveis, operacionalização, itens da pesquisa qualitativa 
Fonte: Informações da pesquisa, 2018 

 

3.7 Processamento dos dados da pesquisa 

 

Análise Descritiva e Dispersão: Com ajuda dos softwares SPSS e Excel, é calculado 

os valores para as frequências relativas e absolutas, média, desvio padrão e coeficiente 

de variação. 

 

Análise fatorial: tem como objetivo principal descrever a variabilidade original de um 

determinado vetor X, em termos de um número menor de variáveis aleatórias, 

chamadas de fatores comuns e que estão relacionadas com o vetor original X através 

de um modelo linear. Neste modelo parte da variabilidade de X é atribuída aos fatores 
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comuns, sendo o restante da variabilidade de X atribuído às variáveis que não foram 

incluídas no modelo, ou seja, ao erro aleatório.  

O que se espera é que as variáveis originais Xi, i= 1, 2, .. p estejam agrupadas em 

subconjuntos de novas variáveis mutuamente não correlacionadas, sendo que a análise 

fatorial teria como objetivo o encontro destes fatores de agrupamento. Deste modo, em 

casos nos quais se tem um número grande de variáveis medidas e correlacionadas 

entre si, seria possível, a partir da análise fatorial, identificar-se um número menor de 

novas variáveis alternativas, não correlacionadas e que de algum modo sumarizassem 

as informações principais das variáveis originais. Essas novas variáveis são chamadas 

de fatores ou variáveis latentes (Mingoti,2007). 

 

Neste trabalho foi realizada a Análise Fatorial via Matriz de Covariância. 

 

Coeficiente de correlação de Pearson: é uma medida do grau de relação linear entre 

duas variáveis quantitativas. Este coeficiente varia entre os valores -1 e 1. O valor 0 

(zero) significa que não há relação linear, o valor 1 indica uma relação linear perfeita e o 

valor -1 também indica uma relação linear perfeita, mas inversa, ou seja, quando uma 

das variáveis aumenta a outra diminui. Quanto mais próximo estiver de 1 ou -1, mais 

forte é a associação linear entre as duas variáveis. 

 

O coeficiente de correlação de Pearson é normalmente representado pela letra r e a 

sua fórmula de cálculo é: 

 

 

Aplica-se o teste de hipóteses para verificar se o valor de r, a um nível de significância 

α(0.05), realmente existe correlação linear entre as variáveis. Ou seja, p-valor acima de 

0.05, significa que a hipótese nula não será rejeitada e há indícios que a correlação 

entre as variáveis é próxima de zero, p-valor abaixo de 0.05, rejeitamos a hipótese nula 

e temos indícios que existe correlação. 
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H0: r = 0 (não existe correlação entre X e Y) 

H1: r ≠ 0 (existe correlação entre X e Y) 

Alfa de Cronbach: foi apresentado por Lee J. Cronbach em 1951, o coeficiente α de 

Cronbach (assim como é cientificamente conhecido) é uma das estimativas da 

confiabilidade de um questionário que tenha sido aplicado em uma pesquisa. Dado que 

todos os itens de um questionário utilizam a mesma escala de medição, o coeficiente α, 

com α ∈ [0,1], é calculado a partir da soma das variâncias dos itens e da variância total 

dos mesmos através da seguinte equação:  

 

onde: k é o número de itens do questionário, e a variância do item t é a variância total 

do questionário.  

 

Regressão: É uma técnica utilizada para modelar a relação entre variáveis e predizer o 

valor de uma variável dependente. Em geral o termo dependente é usado em uma 

variável que possui uma relação de causa-efeito com as variáveis independentes, mas 

também pode ser colocada para modelar a relação funcional com as outras variáveis.  

Como a variável dependente é categórica (assume apenas valores inteiros) e pode 

assumir 5 valores diferentes de forma ordinal, a melhor alternativa para modelar estes 

dados é a partir da regressão logística ordinal. 

 

Para o modelo de regressão foram utilizadas a média das perguntas de cada construto 

como variáveis independentes e como variável dependente a questão “De maneira 

geral, estou muito satisfeito com a Faculdade, por todos os seus desempenhos, tanto 

no que se refere ao nível do curso, professores, alunos, secretaria, etc., quanto às 

minhas possibilidades no mercado de trabalho.”. A variável resposta é do tipo 

categórica ordinal politômica, logo o modelo utilizado é o modelo logístico ordinal. O link 

que obteve o melhor ajuste foi o logit. 
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Onde αk representa o parâmetro de localização para as k = 1, ..., k – 1 classes da 

variável dependente, β é o vector dos coeficientes de regressão e Xj é a matriz das 

variáveis independentes. 

 

No caso da função Link ser o logit, tomando o inverso da função logit é possível definir 

a função genérica da probabilidade acumulada (função de distribuição logística) da 

classe k: 

 

 

 

Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney: Consideremos duas populações P1 e P2 das quais 

não temos informações a respeito de suas distribuições, mas as variáveis envolvidas 

tenham uma escala de medida pelo menos ordinal. Ou seja, podemos abordar o caso 

de variáveis aleatórias qualitativas ordinais ou quantitativas. Consideremos também 

duas amostras independentes das duas populações. Queremos testar se as 

distribuições são iguais em localização, isto é, estaremos interessados em saber se 

uma população tende a ter valores maiores do que a outra, ou se elas têm a mesma 

mediana. 

 

O teste de Wilcoxon-Mann-Whitney é baseado nos postos dos valores obtidos 

combinando-se as duas amostras. Isso é feito ordenando-se esses valores, do menor 

para o maior, independentemente do fato de qual população cada valor provém. 

 

No caso de termos uma variável aleatória qualitativa ordinal, comumente associamos 

números às diversas categorias (ou classes, ou atributos), segundo as quais a variável 

é classificada. Por exemplo, podemos ter 1 para bom, 2 para muito bom e 3 para ótimo. 

Vemos, então, que esses valores são postos. Neste caso e em outras situações é 
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preferível trabalhar com postos do que com valores arbitrários associados à variável 

qualitativa. 

 

 

Com isto, estabelecemos uma das seguintes hipóteses em um teste de Wilcoxon-Mann-

Whitney: 
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4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS              

 

Neste capítulo apresentam-se a análise e a interpretação dos dados obtidos por meio 

da pesquisa realizada com os alunos do curso de Administração da UniRedentor e da 

pesquisa documental realizada na referida instituição sobre as estratégias de 

comunicação adotadas na atração e manutenção dos mesmos. 

 

Com base no modelo metodológico escolhido para esta investigação, a análise foi 

dividida em três partes. A primeira parte, composta pela análise documental das 

estratégias adotadas pela instituição, a segunda parte contém 15 perguntas conforme 

questionário apresentado no Apêndice A, mostrando o perfil dos alunos de 

administração e o grau de influência na percepção da instituição. A terceira parte, 

contendo 22 questões que analisa o motivo da escolha do aluno pelo curso e sua 

percepção de qualidade, conforme Apêndice A, e está dividida em três construtos, para 

melhor observação dos dados seguindo o modelo da escala Markor. 

 

 

4.1 Perfil e construtos de avaliação dos alunos 

 

Neste tópico analisar-se-á o perfil dos alunos de Administração da unidade bem como a 

avaliação sobre as estratégias de comunicação adotadas pela instituição para atração, 

manutenção e satisfação dos mesmos.  

 

4.1.1 Matrículas por período do curso 

  

A tabela 1 demonstra uma homogeneidade de alunos, o 2º período tem um número 

maior de matriculados, pois iniciaram este ano o curso, o 4º e 6º períodos possuem 

uma baixa de alunos devido a algumas desistências e trancamentos do curso e o 8º 

período concentra novamente um número maior, pois alguns estão refazendo matérias 

perdidas durante o curso ou retornaram de trancamento. 
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Tabela 1: Distribuição de frequência dos períodos de curso dos alunos 

  Frequência Absoluta Frequência Relativa 

2º 40 29,0 

4º 20 14,5 

6º 33 23,9 

8º 45 32,6 

Total 138 100,0 

Dados da pesquisa, 2018 
 

 

 

4.1.2 Gênero dos alunos entrevistados 

 

 A tabela sendo referenciada ao gênero foi detectada que a média de alunos entre 

masculino e feminino é bem próxima, predominando um pouco acima o gênero 

feminino. Demonstra que o curso tem atração em ambos os sexos e que o sexo 

feminino vem tendo uma predileção por cursos que capacitem para os cargos de 

gerência, executivo, consultorias e para o empreendedorismo.  

 

Tabela 2: Distribuição de frequências dos gêneros dos alunos pesquisados 

  Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Feminino 75 54,3 

Masculino 63 45,7 

Total 138 100,0 

Dados da pesquisa, 2018 
 

4.1.3 Estado civil dos alunos entrevistados 

 

Quanto ao estado civil, o curso possui grande maioria de solteiros, representando 80% 

de sua totalidade, poucos casados e também um pequeno percentual de separados e 

divorciados, mostrando que a grande preocupação hoje em dia em se qualificar, formar 

e conseguir uma estrutura financeira antes de se constituir matrimônio. Isto tem um 
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reflexo positivo nas estruturas familiares, em que o planejamento e a melhoria salarial 

são fundamentais para uma qualidade de vida superior. 

 

Tabela 3: Distribuição de frequências do estado civil dos alunos pesquisados 

  Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Solteiro 113 81,9 

Casado (Cônjuge ou Parceiro) 15 10,9 

Outro 10 7,2 

Total 138 100,0 

Dados da pesquisa, 2018 
 

 
4.1.4 Faixa etária dos alunos entrevistados 

 

O quadro 4 demonstra que a grande maioria está ingressando na instituição logo após 

concluir o 2º grau, ou seja, antes dos 21 anos de idade e que praticamente não existem 

alunos acima de 35 anos de idade, isto leva a crer que a demanda reprimida que existia 

pela falta de acesso a ensino superior hoje praticamente não existe mais e que os 

esforços de atração devem ser concentrados nos alunos que estão concluindo o ensino 

médio. 

 

Tabela 4: Distribuição de frequências da faixa etária dos alunos pesquisados 

  Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Até 20 anos 52 37,7 

De 21 a 25 anos 67 48,6 

De 26 a 30 anos 12 8,7 

De 31 a 35 anos 7 5,1 

Total 138 100,0 

Dados da pesquisa, 2018 
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4.1.5 Condição de moradia dos alunos entrevistados 

 

Por serem em sua maioria jovens e solteiros, predomina ainda a condição de morar 

com seus pais, atingindo um percentual de 85% no geral, mesmo nos períodos mais 

avançados os alunos não mudam sua condição de moradia até a conclusão da 

faculdade, poucos dividem sua residência com o cônjuge e um indicador mais baixo 

ainda dos que moram sozinhos, revelando que apesar dos dados no Brasil que existem 

cada vez mais pessoas morando sozinhas. Isto não se reflete na condição de 

estudantes universitários, onde ainda necessitam do apoio da família para poderem 

arcar com seus estudos. 

 

Tabela 5: Distribuição de condição de moradia dos alunos pesquisados 

  Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Com os pais 112 81,2 

Com cônjuge ou parceiro 17 12,3 

Sozinho 9 6,5 

Total 138 100,0 

Dados da pesquisa, 2018 

 

4.1.6 Participação na vida familiar 

 

A participação financeira dos alunos na vida familiar demonstra que a família é a 

principal financiadora dos estudos, já que e a grande maioria não trabalha, cerca de 40 

%, este percentual tem ligeira queda próxima à conclusão do curso devido a 

oportunidades de estágios remunerados e de emprego, já os que trabalham necessitam 

do complemento da família em seu sustento, poucos são os que conseguem se 

sustentar sozinhos e sustentarem uma família. Estes dados, tem relação com a faixa 

etária, sendo a grande maioria ainda muito jovens, não estando totalmente inseridos no 

mercado de trabalho ou no início de carreira, ainda sem condições de receberem 

salários melhores. 
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Tabela 6: Distribuição de frequências da faixa etária dos alunos pesquisados 

  
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Não trabalha e seus gastos são financiados pelos pais 
ou família 

46 33,3 

Não trabalha mas tem meios de custear seus gastos 
(herança, renda) 

1 0,7 

Trabalha mas recebe complemento da família 38 27,5 

Trabalha e é responsável pelo seu próprio sustento 19 13,8 

Trabalha e é responsável pelo sustento da família 9 6,5 

Trabalha e é responsável pelo seu próprio sustento e 
participa do sustento da família 

25 18,1 

Total 138 100,0 

Dados da pesquisa, 2018 

 

4.1.7 Renda familiar dos alunos entrevistados 

 

A renda familiar de 70% das famílias dos alunos são de no máximo 5 salários mínimos, 

condizente com a grande maioria das famílias brasileiras e reforçando a necessidade 

de os mesmos morarem ainda com seus familiares para que a renda em conjunto 

possibilite o estudo, cerca de apenas 25% possuem renda entre 5 e 10 salários 

mínimos e menos de 5% das famílias possuem um nível superior a 10 salários mínimos, 

ressaltasse assim a importância do financiamento estudantil, que facilita o ingresso e 

manutenção dos mesmo no ensino superior, a preocupação das famílias de classe 

média em fornecer aos filhos um estudo mais avançado justamente para conseguirem 

melhores condições financeiras e avanço social. 

 

Tabela 7: Distribuição de frequências da renda familiar dos alunos pesquisados 

  Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Menos de 5 salários mínimos 103 74,6 

De 5 a 10 salários mínimos   35 25,4 

Total 138 100,0 

Dados da pesquisa, 2018 



92 

 

 

 

4.1.8 Situação profissional dos alunos entrevistados 

 

Por serem ainda de uma faixa etária bem jovem, 40% dos alunos não trabalham.  Dos 

que trabalham, a maioria está na iniciativa privada. Nota-se que à medida que avançam 

no curso, o percentual de empregados aumenta, indicando que durante o período na 

instituição os alunos conseguem oportunidades no mercado, muito poucos estão no 

setor público. Um pequeno número de informais, demonstrando que ao se capacitarem 

aumentam a chance de conseguirem um emprego formal e por fim poucos trabalham 

em empresas da família. 

 

Tabela 7: Distribuição de frequências da situação profissional dos alunos 
pesquisados 

  Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Não trabalha 46 33,3 

Trabalha em empresa privada 72 52,2 

Trabalha em empresa pública 8 5,8 

Trabalha na empresa da família 6 4,3 

Proprietário/sócio de empresa 1 0,7 

Trabalhador informal 5 3,6 

Total 138 100,0 

Dados da pesquisa, 2018 

 

4.1.9 Objetivo profissional dos alunos entrevistados 

 

O principal objetivo profissional dos alunos é abrir ou consolidar seu próprio negócio, 

perfazendo uma média de 45%. Isto nos indica que eles possuem um espírito 

empreendedor e têm na capacitação um caminho para o sucesso.  Já a carreira nas 

empresas públicas e privadas aparece em segundo, com frequências bem parecidas, 

os serviços de consultor e professor tem pouca atratividade, reforçando o fato de que 

poucas pessoas vislumbram  a atividade de docência, já a opção de assumir o negócios 

da família é a opção dos que trabalham nestas empresas, porém são pouco 

representativos, levando a crer que os filhos têm pouco interesse em continuar os 

negócios da família ou não possuem interesse em se capacitar para exercer a função. 
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Tabela 8: Distribuição de frequências do objetivo profissional dos alunos 

pesquisados 

  
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Dedicar-se a vida acadêmica 5 3,6 

Conseguir emprego em empresa privada 19 13,8 

Prestar concurso público 39 28,3 

Assumir a empresa da família 3 2,2 

Abrir/consolidar seu próprio negócio 66 47,8 

Ser consultor 6 4,3 

Total 138 100,0 

Dados da pesquisa, 2018 

 

4.1.10 Frequência de utilização das redes sociais 

 

O quadro 10 mostra que o nível de utilização das redes sociais é muito intenso, sendo 

que mais de 50% dos alunos utilizam as redes sociais com muita frequência, e menos 

de 5% utilizam com baixa frequência.  

 

Tabela 9: Distribuição de frequências da utilização das redes sociais 

  
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Frequência baixa (Até sete vezes – em média, uma vez 
por dia) 

10 7,2 

Frequência média (de oito a 14 vezes – em média, duas 
vezes por dia) 

13 9,4 

Frequência alta (de 15 a 21 vezes – em média, três vezes 
por dia) 

33 23,9 

Frequência muito alta (Mais que 22 vezes – em média, 
mais que três vezes por dia) 

82 59,4 

Total 138 100,0 

Dados da pesquisa, 2018 
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4.1.11 Principais mídias acessadas e sua frequência de utilização 

 

Tem-se neste quadro a constatação de que algumas mídias sociais vêm se 

popularizando em detrimento de outras, haja vista a grande utilização do “Watsapp”, 

com média de 80% de alta frequência de acessos, alguns com frequências médias e 

outros que já estiveram no auge e hoje tem poucos acessos como o “Twiter” que foi 

uma das redes mais acessadas até bem pouco tempo atrás. Ressalta-se também que 

os blogs não possuem mais a grande atratividade que existia e até mesmo o 

“Facebook” tem deixado de ser muito atrativo. A velocidade de substituição da 

utilização das mídias deve ser objeto de atenção da instituição, pois é necessário 

acompanhar a migração de utilização das redes. 

 
Tabela 10: Distribuição de frequências da utilização das principais mídias 
acessadas 

  

Baixa Média Alta Muito Alta Total 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

FACEBOOK 33 23,9% 34 24,6% 21 15,2% 50 36,2% 138 100,0% 

GOOGLE+ 59 42,8% 29 21,0% 21 15,2% 29 21,0% 138 100,0% 

YOUTUBE 37 26,8% 36 26,1% 38 27,5% 27 19,6% 138 100,0% 

INSTAGRAM 33 23,9% 19 13,8% 29 21,0% 57 41,3% 138 100,0% 

BLOGS 62 44,9% 28 20,3% 20 14,5% 28 20,3% 138 100,0% 

TWITTER 121 87,7% 11 8,0% 6 4,3% 0 0,0% 138 100,0% 

WHATSAPP 0 0,0% 6 4,3% 16 11,6% 116 84,1% 138 100,0% 

SNAPCHAT 91 65,9% 20 14,5% 14 10,1% 13 9,4% 138 100,0% 

Dados da pesquisa, 2018 

 

4.1.12 Acesso às mídias sociais da IES 

 

Observa-se que mesmo as mídias sociais de interatividade com os alunos como 

“Alunonet” e “Blackboard” são pouco acessadas, apenas para verificar notas e postar 

trabalhos, tendo assim uma eficácia, mas de pouca frequência de utilização, pois o 

aluno as utiliza com um fim específico. O “site institucional” e o “chat” possuem uma 

baixa frequência de utilização, não sendo atrativos para os alunos, porém o “facebook” 

é o mais acessado, demonstrando ser uma ferramenta muito importante de 
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interatividade com os alunos, onde as atualizações, postagens e comentários chamam 

mais a atenção dos mesmos. 

 

Tabela 11: Distribuição de frequências do acesso às mídias sociais da IES 

  

Baixa Média Alta Muito Alta Total 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

FACEBOOK 49 35,5% 33 23,9% 52 37,7% 4 2,9% 138 100,0% 

GOOGLE+ 70 50,7% 30 21,7% 31 22,5% 7 5,1% 138 100,0% 

TWITTER 104 75,4% 24 17,4% 10 7,2% 0 0,0% 138 100,0% 

WHATSAPP 9 6,5% 53 38,4% 29 21,0% 47 34,1% 138 100,0% 

SNAPCHAT 9 6,5% 37 26,8% 67 48,6% 25 18,1% 138 100,0% 

Dados da pesquisa, 2018 

 

4.1.13 Conhecimento da IES: 

 

A família e amigos foram os mais importantes acessos que os alunos tiveram para 

conhecer a instituição, representando 65% de indicação de conhecimento dos alunos, 

isto revela que a entidade goza de grande prestígio junto à comunidade, sendo vista 

pelos mesmos como uma instituição de qualidade e conhecida pela população em 

geral, o outdoor vem em segundo com cerca de 30% das respostas, mostrando-se uma 

ferramenta poderosa de divulgação, com grande atratividade dos mesmos, restando 

aos demais uma pequena fatia de penetração na atratividade dos alunos.  

 

Já os demais canais de comunicação se mostraram pouco eficientes e devem ser 

melhores estudados pela instituição com o intuito de adequar seus esforços de 

atratividade as ferramentas que trazem maior benefício. 
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Tabela 12: Distribuição de frequências do conhecimento da IES pelas mídias 
sociais 

  
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Outdoor 31 22,5 

Propaganda em 
rádio 

11 8,0 

Facebook 5 3,6 

Site da instituição 2 1,4 

Panfleto 2 1,4 

Amigos/família 87 63,0 

Total 138 100,0 

Dados da pesquisa, 2018 

 
4.1.14 Motivo que levou a escolha da instituição 

 

Este tópico ressalta que o que mais atrai os alunos a ingressar é a qualidade da 

instituição e do curso, a nota Enade vem referendar esta percepção de qualidade e o 

valor da mensalidade passa a não ser o determinante na escolha do aluno, pois se 

privilegia estudar em uma instituição bem reconhecida, nota-se que os alunos do 8º 

período reconhecem quase na totalidade a importância de se estudar numa instituição 

de qualidade e um curso também considerado excelente. 

 

Tabela 13: Distribuição de frequências do motivo que levou a escolha da 
instituição 

  Frequência Absoluta Frequência Relativa 

Nota do ENAD 5 3,6 

Valor da mensalidade 3 2,2 

Curso desejado 11 8,0 

Qualidade da instituição 56 40,6 

Qualidade do curso  57 41,3 

Estrutura da instituição 6 4,3 

Total 138 100,0 

Dados da pesquisa, 2018 
 

 

 

 



97 

 

 

 

 

4.2 Atributos de orientação da faculdade para seus públicos, na visão dos alunos 

 

 

4.2.1 Fatores de influência na avaliação da instituição 

 

O grau de influência da instituição atingiu níveis muito satisfatórios, sendo que a 

qualidade de ensino teve 75% de notas 4 e 5, a empregabilidade do curso é de 85% de 

notas 4 e 5, também em ótimos níveis a aceitação da instituição junto ao mercado de 

trabalho.  

 

Alguns itens tiveram maior abrangência entre as notas 3, 4 e 5, mostrando que é bem 

satisfatório.  

 

O marketing institucional bem como a imagem da instituição junto aos alunos revela um 

ótimo reconhecimento dela perante os discentes, nos mesmos níveis estão o 

compromisso da instituição e sua tradição e status.  

 

O item mais questionado foi a infraestrutura, porém existe uma justificativa:  A 

instituição passa por uma reforma e ampliação devido ao aumento de cursos e turmas, 

gerando assim um certo desconforto para os alunos durante o período.  

 

O corpo docente também foi bem avaliado, ressaltando que há um desgaste natural de 

alguns professores de matérias consideradas mais difíceis e são vistos com menor 

simpatia, mas o resultado geral demonstra que são bem avaliados. 
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Tabela 14: Distribuição de frequências dos fatores de influência da instituição 

  

Discordo 
Totalmente 

Discordo 

Nem 
discordo 

nem 
concordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 
Total 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

Qualidade da instituição no 
aprendizado do aluno 0 0% 7 5,1% 27 19,7% 62 44,8% 42 30,4% 138 100,0% 

Infraestrutura e instalações 6 4,4% 20 14,5% 35 25,4%  42 30,4% 35 25,3% 138 100,0% 

Empregabilidade do curso 0 0% 7 5,1% 27 19,7% 43 31,1% 61 44,1% 138 100,0% 

Avaliação do MEC do curso 
oferecido 

0 0% 0 0% 14 10,1% 42 30,4% 82 59,5% 138 100,0% 

Reputação do curso e da 
universidade 

0 0% 0 0% 13 9,5% 28 20,3% 97 70,2% 138 100,0% 

Imagem da instituição junto aos 
alunos 0 0% 0 0% 28 20,2% 29 21,0% 81 58,8% 138 100,0% 

Aceitação da instituição junto ao 
mercado de trabalho 

0 0%    0 0% 14 10,1% 69 50%   55 39,9% 138 100,0% 

Compromisso da instituição com 
o serviço prestado 

0 0%    0 0% 12 8,7% 72 52,1%   54 39,2% 138 100,0% 

Valor do diploma no mercado de 
trabalho 

0 0%    0 0% 14 10,1% 42 31,1%   82 59,5% 138 100,0% 

Imagem criada por você da 
instituição 

0 0%    5 3,7% 6 4,3% 59 42,8%   68 49,2% 138 100,0% 

Campanha de marketing da 
instituição 

0 0%    0 0% 28 20,2% 55 39,9%   55 39,9% 138 100,0% 

Tradição e status da instituição 0 0%    0 0% 14 10,1% 97 70,3%   27 19,6% 138 100,0% 

Atmosfera positiva entre pessoas 
e ambientes na instituição 

0 0%    0 0% 26 18,8% 70 50,8%   42 30,4% 138 100,0% 

Práticas pedagógicas 0 0%    13 9,5% 28 20,2% 56 40,6%   41 29,7% 138 100,0% 

Corpo de professores do curso 0 0%    0 0% 14 10,1% 71 51,5%   53 38,4% 138 100,0% 

Dados da pesquisa, 2018 
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4.2.2 Geração de Inteligência 

 

Nenhuma das perguntas sobre geração de inteligência teve a maioria das respostas 

como discordo totalmente, concordo ou concordo totalmente, já para a opção discordo 

temos as perguntas: “A Faculdade realiza reuniões com os alunos, pelo menos uma vez 

ao ano, para identificar novas habilitações, ou competências, para os alunos” com 

31,2%, “A Faculdade realiza reuniões com potenciais empregadores dos alunos” com 

37,0% e “A Faculdade realiza pesquisa com alunos para avaliar a qualidade de cursos 

e de professores” com 26,8%.  

 

A alternativa nem discordo nem concordo teve as perguntas como a maioria das 

perguntas: “A Faculdade é ágil em detectar mudanças nas preferências dos alunos por 

cursos” com 44,9%, “A Faculdade realiza pesquisa com os alunos, objetivando obter 

informações sobre a secretaria e outros funcionários” com 43,5%, “A Faculdade realiza 

pesquisa com os alunos, objetivando obter informações sobre aspectos, como: 

biblioteca, cantina, banheiros, etc.” com 31,2% . 

 

Neste construto temos os índices de menor avaliação positiva, principalmente na 

relação com os discentes a cerca de reuniões e aproximação dos mesmos com o 

mercado futuro de trabalho e com a estrutura de apoio como biblioteca, cantina, etc . 

Estes dados levam a necessidade de aprofundar o estudo nestes itens visando uma 

percepção melhor dos discentes na preocupação da instituição em apresentá-los ao 

mercado de trabalho e em adequar e ajustar algumas estruturas de apoio pois alguns 

alunos não conseguem perceber a preocupação da instituição com suas necessidades 

e desejos. Por outro lado, uma parte significativa dos discentes se sente bem atendido. 

Concluindo assim que de maneira geral, a Faculdade é bem sucedida em obter 

Informações sobre os alunos e atendem aos seus anseios. Ao realizar um  estudo mais 

aprofundado do construto, e instituição conseguirá  que uma parcela maior de alunos 

percebam a preocupação da mesma em atender seus anseios e desejos. 
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Tabela 15: Distribuição de frequências da geração da inteligência 

  

Discordo 
Totalmente 

Discordo 

Nem 
discordo 

nem 
concordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 
Total 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

A Faculdade realiza 
reuniões com os 
alunos, pelo menos 
uma vez ao ano, para 
identificar novas 
habilitações, ou 
competências, para os 
alunos 

38 27,5% 43 31,2% 33 23,9% 16 11,6% 8 5,8% 138 100,0% 

A Faculdade realiza 
reuniões com 
potenciais 
empregadores dos 
alunos 

33 23,9% 51 37,0% 28 20,3% 15 10,9% 11 8,0% 138 100,0% 

A Faculdade é ágil em 
detectar mudanças 
nas preferências dos 
alunos por cursos 

12 8,7% 30 21,7% 62 44,9% 17 12,3% 17 12,3% 138 100,0% 

A Faculdade realiza 
pesquisa com alunos 
para avaliar a 
qualidade de cursos e 
de professores 

13 9,4% 37 26,8% 37 26,8% 20 14,5% 31 22,5% 138 100,0% 

A Faculdade realiza 
pesquisa com os 
alunos, objetivando 
obter informações 
sobre a secretaria e 
outros funcionários. 

17 12,3% 14 10,1% 60 43,5% 17 12,3% 30 21,7% 138 100,0% 

A Faculdade realiza 
pesquisa com os 
alunos, objetivando 
obter informações 
sobre aspectos, como: 
biblioteca, cantina, 
banheiros, etc. 

15 10,9% 21 15,2% 43 31,2% 29 21,0% 30 21,7% 138 100,0% 

De maneira geral, a 
Faculdade é bem 
sucedida em obter 
informações sobre os 
alunos 

18 13,0% 17 12,3% 56 40,6% 36 26,1% 11 8,0% 138 100,0% 

Dados da pesquisa, 2018 
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4.2.3 Disseminação da inteligência 

 

Nenhuma das perguntas sobre disseminação da inteligência teve a maioria das 

respostas como discordo totalmente, discordo e concordo. A alternativa nem discordo 

nem concordo teve as perguntas como a maioria das perguntas: “A Faculdade faz 

reuniões da Diretoria ou da Coordenação de Curso, com os alunos para comunicar 

aspectos importantes do curso” com 30,4%, “A Faculdade comunica bem com os 

alunos, sobre os aspectos internos, tais como os prazos escolares e as informações 

financeiras” com 28,3%, “A Faculdade comunica com os potenciais empregadores, a 

formação e os talentos de seus alunos” com 33,3% e “De maneira geral, a Faculdade é 

bem sucedida em se comunicar com seus diversos públicos” com 39,9%. 

 

A alternativa concordo totalmente teve as perguntas com a maioria das respostas: “A 

Faculdade comunica bem com os alunos, sobre outros aspectos, tais como, eventos 

dentro e fora da escola e eventos de outras instituições e empresas” com 30,4%, “A 

Faculdade divulga para os alunos as informações positivas sobre ela, manifestadas por 

instituições externas” com 37,0% e “A Faculdade facilita apresentações de alunos e 

professores, por meio de palestras, semanas e cursos a serem realizados fora da 

escola, em outras instituições” com 28,3%. Neste construto fica evidenciado que os 

alunos em boa parte não se sentem integrados ao ambiente externo, a outras 

instituições, entidades, e empresas. Necessitam de uma maior integração e troca de 

experiências, até mesmo para perceberem o nível de qualidade da instituição perante o 

mercado, eles sabem que fazem parte do processo, mas não se sentem considerados 

como tal. Apesar destes dados, outra parte significativa de alunos consegue perceber 

esta integração com mercado externo. Isto revela que deve ser aprofundado o estudo 

destes itens afim de adequar sua estratégias de disseminação da inteligência para que 

um número maior de discentes reconheçam este esforço. 
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Tabela 16: Distribuição de frequências da disseminação da inteligência 

  

Discordo 
Totalmente 

Discordo 

Nem 
discordo 

nem 
concordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 
Total 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

A Faculdade faz reuniões da 
Diretoria ou da Coordenação de 
Curso, com os alunos para 
comunicar aspectos 
importantes do curso 

21 15,2% 25 18,1% 42 30,4% 22 15,9% 28 20,3% 138 100,0% 

A Faculdade comunica bem com 
os alunos, sobre os aspectos 
internos, tais como os prazos 
escolares e as informações 
financeiras, 

13 9,4% 26 18,8% 39 28,3% 27 19,6% 33 23,9% 138 100,0% 

A Faculdade comunica bem com 
os alunos, sobre outros 
aspectos, tais como, eventos 
dentro e fora da escola e 
eventos de outras instituições e 
empresas 

8 5,8% 15 10,9% 37 26,8% 36 26,1% 42 30,4% 138 100,0% 

A Faculdade divulga para os 
alunos as informações positivas 
sobre ela, manifestadas por 
instituições externas 

3 2,2% 8 5,8% 42 30,4% 34 24,6% 51 37,0% 138 100,0% 

A Faculdade facilita 
apresentações de alunos e 
professores, por meio de 
palestras, semanas e cursos a 
serem realizados fora da escola, 
em outras instituições 

7 5,1% 27 19,6% 35 25,4% 30 21,7% 39 28,3% 138 100,0% 

A Faculdade comunica com os 
potenciais empregadores, a 
formação e os talentos de seus 
alunos 

9 6,5% 23 16,7% 46 33,3% 32 23,2% 28 20,3% 138 100,0% 

De maneira geral, a Faculdade é 
bem sucedida em se comunicar 
com seus diversos públicos 

9 6,5% 14 10,1% 55 39,9% 29 21,0% 31 22,5% 138 100,0% 

Dados da pesquisa, 2018 
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4.2.4 Resposta do Mercado 
 

Nenhuma das perguntas sobre resposta teve a maioria das respostas como discordo 

totalmente, discordo. A alternativa nem discordo nem concordo teve as perguntas como 

a maioria das perguntas: “De maneira geral, os ex-alunos da Faculdade tem sido bem 

recebidos pelo mercado” com 38,4%. Já a opção concordo, teve as perguntas como a 

maioria das respostas: “A Faculdade aproveita bem as informações externas, para 

promover mudanças em conteúdo de cursos e métodos de aulas” com 38,4%, “O 

desempenho dos ex-alunos da Faculdade no mercado tem sido, em média, muito bom” 

com 34,8% e “De maneira geral a Faculdade é bem-sucedida em obter resultados 

positivos de suas ações com seus alunos no mercado” com 29,7%. 

 

 A alternativa concordo totalmente teve as perguntas com a maioria das respostas: “A 

imagem da Faculdade na sociedade é muito boa” com 42,8%, “As empresas da região 

sabem que os alunos desta Faculdade são bem formados” com 40,6%, “A sociedade 

sabe que o nível dos professores da Faculdade é muito bom” com 34,1% e “De maneira 

geral, estou muito satisfeito com a Faculdade, por todos os seus desempenhos, tanto 

no que se refere ao nível do curso, professores, alunos, secretaria, etc., quanto às 

minhas possibilidades no mercado de trabalho” com 35,5%. A resposta exemplifica 

muito bem, que apesar de alguns dados terem necessidade de serem melhorados, a 

percepção da grande maioria dos discentes é positiva em relação a instituição. De 8 

itens pesquisados, 5 tem grau de satisfação de 70% e apenas item abaixo de 60%, 

justamente o desempenho dos alunos no mercado de trabalho. Isto se justifica muito 

pela dificuldade que o estado do Rio de Janeiro enfrenta nos dias atuais, diminuindo 

sistematicamente as oportunidades de emprego. O último item, onde os alunos se 

dizem satisfeitos ou não com o aspecto geral da faculdade, teve 70% de satisfação. 

Conclui-se que, no geral, a instituição cumpre bem o seu papel, sendo muito bem 

avaliada na grande maioria dos aspectos consultados, ajustes e melhorias de 

desempenho são justificáveis par um avanço maior na atratividade e retenção dos 

discentes. 
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Tabela 17: Distribuição de frequências da resposta 

  

Discordo 
Totalmente 

Discordo 

Nem 
discordo 

nem 
concordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 
Total 

Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % Freq. % 

A imagem da Faculdade na 
sociedade é muito boa 

1 0,7% 10 7,2% 25 18,1% 43 31,2% 59 42,8% 138 100,0% 

As empresas da região sabem que 
os alunos desta Faculdade são bem 
formados 

1 0,7% 4 2,9% 37 26,8% 40 29,0% 56 40,6% 138 100,0% 

A sociedade sabe que o nível dos 
professores da Faculdade é muito 
bom 

0 0,0% 11 8,0% 38 27,5% 42 30,4% 47 34,1% 138 100,0% 

A Faculdade aproveita bem as 
informações externas, para 
promover mudanças em conteúdo 
de cursos e métodos de aulas 

8 5,8% 25 18,1% 37 26,8% 53 38,4% 15 10,9% 138 100,0% 

O desempenho dos ex-alunos da 
Faculdade no mercado tem sido, em 
média, muito bom 

3 2,2% 21 15,2% 39 28,3% 48 34,8% 27 19,6% 138 100,0% 

De maneira geral, os ex-alunos da 
Faculdade tem sido bem recebidos 
pelo mercado 

2 1,4% 13 9,4% 53 38,4% 37 26,8% 33 23,9% 138 100,0% 

De maneira geral a Faculdade é bem 
sucedida em obter resultados 
positivos de suas ações com seus 
alunos no mercado 

3 2,2% 16 11,6% 39 28,3% 41 29,7% 39 28,3% 138 100,0% 

De maneira geral, estou muito 
satisfeito com a Faculdade, por 
todos os seus desempenhos, tanto 
no que se refere ao nível do curso, 
professores, alunos, secretaria, etc., 
quanto às minhas possibilidades no 
mercado de trabalho 

6 4,3% 11 8,0% 25 18,1% 47 34,1% 49 35,5% 138 100,0% 

Dados da pesquisa, 2018 
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4.3 Análise de Dispersão 

 

4.3.1 Grau de Influência 

 

A questão “Infraestrutura e instalações” assumiram coeficiente de variação de 30,68%, 

sendo a mais heterogênea do construto, indicando que em média, os desvios 

relativamente à média atingem 30,68% do valor desta e a “Avalição do MEC do curso 

oferecido” a mais homogênea com uma variação de 13,17%, indicando que em média, 

os desvios relativamente à média atingem 13,17% do valor desta. 

As afirmativas assumiram valores médios entre 3,565, “Infraestrutura e instalações”, e 

4,616, “Avalição do MEC do curso oferecido”. 

 
Tabela 18:  Dispersão dos dados do grau de influência na decisão do aluno 

  

Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de 

Variação 

Qualidade da instituição no aprendizado do aluno 4,123 0,883 21,42% 

Infraestrutura e instalações 3,565 1,094 30,68% 

Empregabilidade do curso escolhido 4,210 0,916 21,75% 

Avalição do MEC do curso oferecido 4,616 0,608 13,17% 

Reputação do curso e da universidade 4,362 0,639 14,64% 

Imagem da instituição junto aos alunos 4,022 0,841 20,92% 

Aceitação da instituição junto ao mercado de 
trabalho 

4,304 0,679 15,78% 

Compromisso da instituição com o serviço prestado 4,159 0,767 18,43% 

Valor do diploma no mercado de trabalho 4,319 0,694 16,07% 

Imagem criada por você da instituição 4,246 0,772 18,18% 

Campanha de marketing da instituição 4,377 0,717 16,38% 

Tradição e status da instituição 4,246 0,660 15,54% 

Atmosfera positiva entre pessoas e ambientes na 
instituição 

4,196 0,724 17,24% 

Práticas pedagógicas 3,891 0,918 23,58% 

Corpo de professores do curso 4,058 0,771 19,01% 

Dados da pesquisa, 2018 
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4.3.2 Geração de Inteligência 

 

A questão “A Faculdade realiza reuniões com os alunos, pelo menos uma vez ao ano, 

para identificar novas habilitações, ou competências, para os alunos” assumiu 

coeficiente de variação de 49,46%, sendo a mais heterogênea do construto, indicando 

que em média, os desvios relativamente à média atingem 49,46% do valor desta e a 

“De maneira geral, a Faculdade é bem sucedida em obter informações sobre os alunos” 

a mais homogênea com uma variação de 36,56%, indicando que em média, os desvios 

relativamente à média atingem 36,56% do valor desta. As afirmativas assumiram 

valores médios entre 2,370, “A Faculdade realiza reuniões com os alunos, pelo menos 

uma vez ao ano, para identificar novas habilitações, ou competências, para os alunos”, 

e 3,275, “A Faculdade realiza pesquisa com os alunos, objetivando obter informações 

sobre aspectos, como: biblioteca, cantina, banheiros, etc.. 

 

Tabela 19: Dispersão dos dados da Geração da Inteligência 

  

Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente de 
Variação 

A Faculdade realiza reuniões com os alunos, pelo menos uma 
vez ao ano, para identificar novas habilitações, ou 
competências, para os alunos 

2,370 1,172 49,46% 

A Faculdade realiza reuniões com potenciais empregadores dos 
alunos 

2,420 1,195 49,37% 

A Faculdade é ágil em detectar mudanças nas preferências dos 
alunos por cursos 

2,978 1,091 36,62% 

A Faculdade realiza pesquisa com alunos para avaliar a 
qualidade de cursos e de professores 

3,138 1,297 41,33% 

A Faculdade realiza pesquisa com os alunos, objetivando obter 
informações sobre a secretaria e outros funcionários. 

3,210 1,247 38,83% 

A Faculdade realiza pesquisa com os alunos, objetivando obter 
informações sobre aspectos, como: biblioteca, cantina, 
banheiros, etc. 

3,275 1,266 38,65% 

De maneira geral, a Faculdade é bem sucedida em obter 
informações sobre os alunos 

3,036 1,110 36,56% 

Dados da pesquisa, 2018 
 



107 

 

 

 

4.3.3 Disseminação da inteligência 

 

A questão “A Faculdade faz reuniões da Diretoria ou da Coordenação de Curso, com os 

alunos para comunicar aspectos importantes do curso” assumiu coeficiente de variação 

de 43,17%, sendo a mais heterogênea do construto, indicando que em média, os 

desvios relativamente à média atingem 43,17% do valor desta e a “A Faculdade divulga 

para os alunos as informações positivas sobre ela, manifestadas por instituições 

externas” a mais homogênea com uma variação de 26,95%, indicando que em média, 

os desvios relativamente à média atingem 26,95% do valor desta. As afirmativas 

assumiram valores médios entre 3,080, “A Faculdade faz reuniões da Diretoria ou da 

Coordenação de Curso, com os alunos para comunicar aspectos importantes do curso”, 

e 3,884, “A Faculdade divulga para os alunos as informações positivas sobre ela, 

manifestadas por instituições externas”. 

Tabela 20: Dispersão dos dados da Disseminação da Inteligência 

  

Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente de 
Variação 

A Faculdade faz reuniões da Diretoria ou da Coordenação de Curso, com 
os alunos para comunicar aspectos importantes do curso. 

3,080 1,329 43,17% 

A Faculdade comunica bem com os alunos, sobre os aspectos internos, 
tais como os prazos escolares e as informações financeiras, 

3,297 1,281 38,85% 

A Faculdade comunica bem com os alunos, sobre outros aspectos, tais 
como, eventos dentro e fora da escola e eventos de outras instituições e 
empresas 

3,645 1,189 32,61% 

A Faculdade divulga para os alunos as informações positivas sobre ela, 
manifestadas por instituições externas 

3,884 1,047 26,95% 

A Faculdade facilita apresentações de alunos e professores, por meio de 
palestras, semanas e cursos a serem realizados fora da escola, em outras 
instituições 

3,486 1,234 35,39% 

A Faculdade comunica com os potenciais empregadores, a formação e os 
talentos de seus alunos 

3,341 1,168 34,97% 

De maneira geral, a Faculdade é bem sucedida em se comunicar com seus 
diversos públicos 

3,428 1,139 33,23% 

Dados da pesquisa, 2018 
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4.3.4 Resposta do Mercado 

 

A questão “A Faculdade aproveita bem as informações externas, para promover 

mudanças em conteúdo de cursos e métodos de aulas” assumiu coeficiente de variação 

de 32,42%, sendo a mais heterogênea do construto, indicando que em média, os 

desvios relativamente à média atingem 32,42% do valor desta e a “As empresas da 

região sabem que os alunos desta Faculdade são bem formados” a mais homogênea 

com uma variação de 22,83%, indicando que em média, os desvios relativamente à 

média atingem 22,83% do valor desta. 

 

As afirmativas assumiram valores médios entre 3,304, “A Faculdade aproveita bem as 

informações externas, para promover mudanças em conteúdo de cursos e métodos de 

aulas”, e 4,080, “A imagem da Faculdade na sociedade é muito boa”. 

 
Tabela 21: Dispersão dos dados da Resposta de Mercado 

  

Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente de 
Variação 

A imagem da Faculdade na sociedade é muito boa 4,080 0,982 24,07% 

As empresas da região sabem que os alunos desta Faculdade são bem 
formados 

4,058 0,926 22,83% 

A sociedade sabe que o nível dos professores da Faculdade é muito bom 3,906 0,966 24,73% 

A Faculdade aproveita bem as informações externas, para promover 
mudanças em conteúdo de cursos e métodos de aulas 

3,304 1,071 32,42% 

O desempenho dos ex-alunos da Faculdade no mercado tem sido, em 
média, muito bom 

3,543 1,040 29,36% 

De maneira geral, os ex-alunos da Faculdade tem sido bem recebidos pelo 
mercado 

3,623 0,998 27,54% 

De maneira geral a Faculdade é bem sucedida em obter resultados 
positivos de suas ações com seus alunos no mercado 

3,703 1,070 28,89% 

De maneira geral, estou muito satisfeito com a Faculdade, por todos os 
seus desempenhos, tanto no que se refere ao nível do curso, professores, 
alunos, secretaria, etc., quanto às minhas possibilidades no mercado de 
trabalho 

3,884 1,114 28,69% 

Dados da pesquisa, 2018 
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4.4 Correlação Entre os Construtos 

 

Para gerar as correlações foram usadas as seguintes perguntas fazendo a média para 

construir cada construto para assim gerar a correlação. 

 

➢ Geração de Inteligência: 

• A Faculdade realiza reuniões com os alunos, pelo menos uma vez ao ano, para 

identificar novas habilitações, ou competências, para os alunos 

• A Faculdade realiza reuniões com potenciais empregadores dos alunos 

• A Faculdade é ágil em detectar mudanças nas preferências dos alunos por 

cursos 

• A Faculdade realiza pesquisa com alunos para avaliar a qualidade de cursos e 

de professores 

• A Faculdade realiza pesquisa com os alunos, objetivando obter informações 

sobre a secretaria e outros funcionários.  

• A Faculdade realiza pesquisa com os alunos, objetivando obter informações 

sobre aspectos, como: biblioteca, cantina, banheiros, etc. 

• De maneira geral, a Faculdade é bem-sucedida em obter informações sobre os 

alunos 

 

➢ Disseminação da Inteligência: 

• A Faculdade faz reuniões da Diretoria ou da Coordenação de Curso, com os 

alunos para comunicar aspectos importantes do curso 

• A Faculdade comunica bem com os alunos, sobre os aspectos internos, tais 

como os prazos escolares e as informações financeiras,  

• A Faculdade comunica bem com os alunos, sobre outros aspectos, tais como, 

eventos dentro e fora da escola e eventos de outras instituições e empresas 

• A Faculdade divulga para os alunos as informações positivas sobre ela, 

manifestadas por instituições externas 

• A Faculdade facilita apresentações de alunos e professores, por meio de 

palestras, semanas e cursos a serem realizados fora da escola, em outras instituições 
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• A Faculdade comunica com os potenciais empregadores, a formação e os 

talentos de seus alunos 

• De maneira geral, a Faculdade é bem-sucedida em se comunicar com seus 

diversos públicos 

 

➢ Resposta: 

• A imagem da Faculdade na sociedade é muito boa 

• As empresas da região sabem que os alunos desta Faculdade são bem 

formados 

• A sociedade sabe que o nível dos professores da Faculdade é muito bom 

• A Faculdade aproveita bem as informações externas, para promover mudanças 

em conteúdo de cursos e métodos de aulas 

• O desempenho dos ex-alunos da Faculdade no mercado tem sido, em média, 

muito bom 

• De maneira geral, os ex-alunos da Faculdade tem sido bem recebidos pelo 

mercado 

• De maneira geral a Faculdade é bem-sucedida em obter resultados positivos de 

suas ações com seus alunos no mercado 

 

Foi utilizada a correlação de Pearson, com isso os construtos que apresentaram a 

correlação mais forte foram Disseminação da inteligência e Resposta com uma 

correlação 0,591. Já os construtos que tiveram uma correlação menor foram Geração 

de Inteligência e Resposta com 0,296. Todas as correlações assinaladas por (*) foram 

significativas considerando um alfa de 1%, ou seja, as correlações entre os construtos 

são diferentes de zero. 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

Tabela 22: Correlação entre os construtos Geração de Inteligência, Disseminação 
da Inteligência e Resposta de Mercado 

 
Geração de 
Inteligência 

Disseminação da 
inteligência 

Resposta 

Geração de 
Inteligência 

Correlação 1 0,499** 0,296** 

P-Valor 
 

            0,000    0,000 

Disseminação da 
inteligência 

Correlação 
 

1 0,591** 

P-Valor 
  

   0,000 

Resposta 
Correlação 

  
1 

P-Valor 
   

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Dados da pesquisa, 2018 

 
 

4.5 Análise Fatorial 

 

Foi realizada a análise fatorial utilizando o método Varimax que é um método de 

rotação ortogonal e pretende que, para cada componente principal, existem apenas 

alguns pesos significativos e todos os outros sejam próximos de zero, isto é, o objetivo 

é maximizar a variação entre os pesos de cada componente principal, para cada um 

dos construtos para verificar quantos fatores eram necessários para explicar cada um 

deles e assim saber quais variáveis estavam incluídas.  

 

4.5.1 Geração de Inteligência 

 

A unidimensionalidade não foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus 

indicadores apresentaram carga fatorial em duas dimensões.  

As duas dimensões encontradas para o construto formando dois sub-construtos, o 

primeiro composto dos indicadores “A Faculdade realiza pesquisa com alunos para 

avaliar a qualidade de cursos e de professores”, “A Faculdade realiza pesquisa com os 

alunos, objetivando obter informações sobre a secretaria e outros funcionários.”, “A 

Faculdade realiza pesquisa com os alunos, objetivando obter informações sobre 

aspectos, como: biblioteca, cantina, banheiros, etc.”, “De maneira geral, a Faculdade é 

bem sucedida em obter informações sobre os alunos.”. 
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Já o segundo é formado pelos indicadores “A Faculdade realiza reuniões com os 

alunos, pelo menos uma vez ao ano, para identificar novas habilitações, ou 

competências, para os alunos”, “A Faculdade realiza reuniões com potenciais 

empregadores dos alunos”, “A Faculdade é ágil em detectar mudanças nas 

preferências dos alunos por cursos”. 

 

As duas dimensões encontradas para o construto é formado pelas sete perguntas do 

construto Geração de Inteligência. Com isso, temos uma variância explicada 80,401% 

da variabilidade original dos dados. 

O KMO e o teste de esfericidade se mostraram adequados. 

 

Tabela 23: Análise Fatorial da Geração da Inteligência 

Indicadores 

Carga Fatorial 

Comunalidade Fator 
1 

Fator 
2 

A Faculdade realiza reuniões com os alunos, pelo menos uma 
vez ao ano, para identificar novas habilitações, ou competências, 
para os alunos 

 0,891 

0,817 

A Faculdade realiza reuniões com potenciais empregadores dos 
alunos 

 0,929 

0,902 

A Faculdade é ágil em detectar mudanças nas preferências dos 
alunos por cursos 

 0,655 

0,695 

A Faculdade realiza pesquisa com alunos para avaliar a 
qualidade de cursos e de professores 

0,780  
0,779 

A Faculdade realiza pesquisa com os alunos, objetivando obter 
informações sobre a secretaria e outros funcionários.  

0,903  

0,875 

A Faculdade realiza pesquisa com os alunos, objetivando obter 
informações sobre aspectos, como: biblioteca, cantina, 
banheiros, etc. 

0,922  

0,871 

De maneira geral, a Faculdade é bem sucedida em obter 
informações sobre os alunos 

0,813  
0,688 

Variância Explicada   80,401 

KMO 0,807 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

ᵡ² 727,754 

df 21 

Sig. 0,000 

Dados da pesquisa, 2018 
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4.5.2 Disseminação da inteligência 

 

A unidimensionalidade foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus 

indicadores apresentaram carga fatorial em uma dimensão. 

A dimensão encontrada para o construto é formado pelas quatro perguntas do construto 

Tato. Com isso, temos uma variância explicada 69,851% da variabilidade original dos 

dados. 

O KMO e o teste de esfericidade se mostraram adequados. 

 

Tabela 24: Análise Fatorial da Disseminação da Inteligência 

Indicadores 

Carga 
Fatorial Comunalidade 

Fator 1 

A Faculdade faz reuniões da Diretoria ou da Coordenação de Curso, 
com os alunos para comunicar aspectos importantes do curso 0,822 0,675 

A Faculdade comunica bem com os alunos, sobre os aspectos 
internos, tais como os prazos escolares e as informações financeiras,  0,879 0,773 

A Faculdade comunica bem com os alunos, sobre outros aspectos, 
tais como, eventos dentro e fora da escola e eventos de outras 
instituições e empresas 

0,887 0,786 

A Faculdade divulga para os alunos as informações positivas sobre 
ela, manifestadas por instituições externas 0,848 0,719 

A Faculdade facilita apresentações de alunos e professores, por meio 
de palestras, semanas e cursos a serem realizados fora da escola, em 
outras instituições 

0,869 0,755 

A Faculdade comunica com os potenciais empregadores, a formação e 
os talentos de seus alunos 0,818 0,670 

De maneira geral, a Faculdade é bem sucedida em se comunicar com 
seus diversos públicos 

0,715 0,511 

Variância Explicada   69,851 

KMO 0,880 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

ᵡ² 788,844 

df 21 

Sig. 0,000 

Dados da pesquisa, 2018 
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4.5.3 Resposta de Mercado 

 

 

A unidimensionalidade não foi confirmada pela análise fatorial, uma vez que seus 

indicadores apresentaram carga fatorial em duas dimensões.  

 

As duas dimensões encontradas para o construto formando dois sub-construtos, o 

primeiro composto dos indicadores “A sociedade sabe que o nível dos professores da 

Faculdade é muito bom”, “A Faculdade aproveita bem as informações externas, para 

promover mudanças em conteúdo de cursos e métodos de aulas”, “O desempenho dos 

ex-alunos da Faculdade no mercado tem sido, em média, muito bom”, “De maneira 

geral, os ex-alunos da Faculdade tem sido bem recebidos pelo mercado”, “De maneira 

geral a Faculdade é bem sucedida em obter resultados positivos de suas ações com 

seus alunos no mercado”. 

 

Já o segundo é formado pelos indicadores “A imagem da Faculdade na sociedade é 

muito boa”, “As empresas da região sabem que os alunos desta Faculdade são bem 

formados”. 

 

As duas dimensões encontradas para o construto é formado pelas sete perguntas do 

construto Geração de Inteligência. Com isso, temos uma variância explicada 82,205% 

da variabilidade original dos dados. 

 

O KMO e o teste de esfericidade se mostraram adequados. 
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Tabela 25: Análise Fatorial  da Resposta de Mercado 

Indicadores 

Carga 
Fatorial 

Comunalidade 
Fator 

1 
Fator 

2 

A imagem da Faculdade na sociedade é muito boa 
 0,922 0,883 

As empresas da região sabem que os alunos desta 
Faculdade são bem formados  0,890 0,882 

A sociedade sabe que o nível dos professores da 
Faculdade é muito bom 0,677  0,762 

A Faculdade aproveita bem as informações externas, 
para promover mudanças em conteúdo de cursos e 
métodos de aulas 

0,789  0,822 

O desempenho dos ex-alunos da Faculdade no mercado 
tem sido, em média, muito bom 0,839  0,820 

De maneira geral, os ex-alunos da Faculdade tem sido 
bem recebidos pelo mercado 0,857  0,795 

De maneira geral a Faculdade é bem sucedida em obter 
resultados positivos de suas ações com seus alunos no 
mercado 

0,885  0,790 

Variância Explicada   82,205 

KMO 0,854 

Teste de Esfericidade de Bartlett 

ᵡ² 775,388 

df 21 

Sig. 0,000 

Dados da pesquisa, 2018 
 
 
 
4.6 Análise da Confiabilidade do modelo 

 

O alfa de Cronbach como é uma forma de estimar a confiabilidade de um questionário 

aplicado em uma pesquisa. Ele mede a correlação entre respostas em um questionário 

através da análise das respostas dadas pelos respondentes, apresentando uma 

correlação média entre as perguntas. 

O coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens individuais e da variância da 

soma dos itens de cada avaliador de todos os itens de um questionário que utilizem a 

mesma escala de medição. 
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Tabela 26: Análise da Confiabilidade 
 

Alfa de Cronbach 

0,932 

Dados da pesquisa, 2018 
 

O coeficiente Alfa de Cronbach é de 0,932. Este dado reflete que a pesquisa é 

confiável, pois esteve próxima ao nível máximo de pontuação. 

 

4.7 Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney, para a comparação dos construtos 

 

As perguntas usadas para gerar a comparação foram: 

 

• Geração de Inteligência: De maneira geral, a Faculdade é bem-sucedida em 

obter informações sobre os alunos 

• Disseminação da inteligência: De maneira geral, a Faculdade é bem-sucedida 

em se comunicar com seus diversos públicos 

• Resposta: De maneira geral a Faculdade é bem-sucedida em obter resultados 

positivos de suas ações com seus alunos no mercado 

H0: não existe diferença significativa entre os grupos 

H1: há diferença significativa entre os grupos 

 

Usamos um nível de significância de 0,05. 

 

4.8 Comparação entre 2º e 4º período 

 

Nota-se que para os três construtos a diferença entre as medianas não é 

estatisticamente significativa (não deve rejeitar H0), pois o valor de p foi maior do que o 

nível de significância, por isso não deve rejeitar a hipótese nula. Isso indica que não há 

evidências suficientes para concluir que a diferença entre as medianas de cada 

construto entre os períodos 2º e 4º. 
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Tabela 27: Análise da comparação entre os períodos 

  
Geração da 
inteligência 

Disseminação 
da 

inteligência Resposta 

U de Mann-Whitney 376 305 392 
Wilcoxon W 586 515 1212 
Z -0,387 -1,563 -0,131 

P-valor 0,698 0,118 0,896 

Dados da pesquisa, 2018 
 
 
4.9 Comparação entre 2º e 6º período 

 

Nota-se que para um construto (Resposta) a diferença entre as medianas não é 

estatisticamente significativa (não deve rejeitar H0), pois o valor de p foi maior do que o 

nível de significância, por isso não deve rejeitar a hipótese nula. Isso indica que não há 

evidências suficientes para concluir que a diferença entre as medianas de cada 

construto entre os períodos 2º e 6º. Já para os outros 2 construtos é possível concluir 

que a diferença entre as medianas é estatisticamente significativa. 

 
Tabela 28: Análise de comparação entre os períodos 

  
Geração da 
inteligência 

Disseminação 
da 

inteligência Resposta 

U de Mann-Whitney 436 397 508 
Wilcoxon W 997 958 1069 
Z -2,567 -3,055 -1,740 

P-valor 0,010 0,002 0,082 

Dados da pesquisa, 2018 
 
 
 
 

4.10 Comparação entre 2º e 8º período 
 

Para os dois construtos (Geração da Inteligência e Resposta) a diferença entre as 

medianas não é estatisticamente significativa (não deve rejeitar H0), pois o valor de p foi 

maior do que o nível de significância, por isso não deve rejeitar a hipótese nula. Isso 

indica que não há evidências suficientes para concluir que a diferença entre as 
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medianas de cada construto entre os períodos 2º e 8º. Já para o outro construto é 

possível concluir que a diferença entre as medianas é estatisticamente significativa. 

 

Tabela 29: Análise de Comparação entre os períodos 

  
Geração da 
inteligência 

Disseminação 
da 

inteligência Resposta 

U de Mann-Whitney 762 435 866 
Wilcoxon W 1582 1470 1686 
Z -1,321 -4,302 -0,313 

P-valor 0,187 0,000 0,754 

Dados da pesquisa, 2018 
  

4.11 Comparação entre 4º e 6º período 

 

Nota-se que para os três construtos a diferença entre as medianas não é 

estatisticamente significativa (não deve rejeitar H0), pois o valor de p foi maior do que o 

nível de significância, por isso não deve rejeitar a hipótese nula. Isso indica que não há 

evidências suficientes para concluir que a diferença entre as medianas de cada 

construto entre os períodos 4º e 6º. 

 

Tabela 30: Análise de Comparação entre os períodos 

  
Geração da 
inteligência 

Disseminação 
da 

inteligência Resposta 

U de Mann-Whitney 250 283 246 
Wilcoxon W 811 844 807 
Z -1,507 -0,902 -1,590 

P-valor 0,132 0,367 0,112 

Dados da pesquisa, 2018 
 
 
4.12 Comparação entre 4º e 8º período 
 

Para os três construtos a diferença entre as medianas não é estatisticamente 

significativa (não deve rejeitar H0), pois o valor de p foi maior do que o nível de 

significância, por isso não deve rejeitar a hipótese nula. Isso indica que não há 
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evidencias suficientes para concluir que a diferença entre as medianas de cada 

construto entre os períodos 4º e 8º. 

 

 
Tabela 31: Análise de Comparação entre os períodos 

  
Geração da 
inteligência 

Disseminação 
da 

inteligência Resposta 

U de Mann-Whitney 374 321 441 
Wilcoxon W 584 1356 651 
Z -1,167 -1,924 -0,141 

P-valor 0,243 0,054 0,888 

Dados da pesquisa, 2018 
 

4.13 Comparação entre 6º e 8º período 
 

Para um construto (Disseminação da inteligência) a diferença entre as medianas não é 

estatisticamente significativa (não deve rejeitar H0), pois o valor de p foi maior do que o 

nível de significância, por isso não deve rejeitar a hipótese nula. Isso indica que não há 

evidências suficientes para concluir que a diferença entre as medianas de cada 

construto entre os períodos 6º e 8º. Já para os outros dois construtos é possível 

concluir que a diferença entre as medianas é estatisticamente significativa 

 

Tabela 32: Análise de Comparação entre os períodos 

  
Geração da 
inteligência 

Disseminação 
da 

inteligência Resposta 

U de Mann-Whitney 353 591 549 
Wilcoxon W 914 1626 1110 
Z -4,229 -1,639 -2,028 

P-valor 0,000 0,101 0,043 

Dados da pesquisa, 2018 
 
 
A  análise da comparação entre todos os períodos demonstra uma homogeneidade das 
turmas, não havendo diferenças significantes de uma turma para outra. Isto nos mostra 
que o perfil dos alunos  é próximo, indiferente de qual turma ele está matriculado. 
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4.14 Regressão 

 

Para testar a significância do modelo ajustado utiliza-se a estatística de teste de razão 

de verossimilhança entre o modelo nulo (sem nenhuma variável independente) e o 

modelo completo (com todas as variáveis independentes). Se o modelo ajustado não 

for significativo, não é possível predizer a probabilidade de cada classe da variável 

dependente a partir das variáveis independentes do modelo. 

• H0: O modelo não é estatisticamente significativo 

• H1: O modelo é estatisticamente significativo 

 

Tabela 33: Informação do ajuste do modelo 

Modelo 
(-2 Log) 

probabilidade 
Qui 

quadrado 
Graus de 
liberdade 

P-
valor 

Somente 
interceptação 

380,025 
   

Final 276,756 103,269 3 0,000 

Dados da pesquisa, 2018 
 

 

Na tabela acima, temos o teste para verificar se algum dos construtos influencia na 

variável resposta. Como o p-valor é igual a 0,000, podemos concluir, a um nível de 5% 

de significância, que alguma das perguntas influência na variável resposta. 

 

Tabela 34: Ajuste 

 
Qui 

quadrado 
Graus de 
liberdade 

P-
valor 

Pearson 413,993 537 1,000 
Deviance 275,369 537 1,000 

Dados da pesquisa, 2018 
 

Os dois testes acima são significativos a um nível de significância de 5%, portanto o 

modelo foi bem ajustado, ou seja, podemos dizer que os dados foram bem ajustados ao 

modelo. 

O Pseudo-R2 avalia a dimensão do efeito do modelo. O pseudo-R2 calculado por Cox e 

Snell nunca atinge o valor 1, mesmo quando o ajustamento é perfeito. O de Nagelkerke 
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é o coeficiente de Cox e Snell corrigido, logo ele atinge o 1 quando o ajustamento é 

perfeito. O de McFadden é considerado o mais fácil de interpretar. 

 

Tabela 35: Pseudo R-Quadrado 

Cox and Snell 0,527 
Nagelkerke 0,562 
McFadden 0,271 

Dados da pesquisa, 2018 
 

O pseudo R-quadrado é uma medida que varia de 0 a 1, sendo que quanto mais 

próximo de um, melhor o ajuste do modelo. Os dois primeiros índices foram medianos. 

O pseudo-R2 de McFadden diz que o modelo ajustado ganha 27,1% mais informação 

que o modelo nulo. 

 

Para identificar quais variáveis independentes influenciam significativamente o logit 

utiliza-se normalmente o teste de Wald. Neste teste pretende-se verificar se um 

determinado coeficiente é nulo condicionado pelos valores estimados dos outros 

coeficientes. 

 

Para gerar os construtos foi usado a médias das perguntas para cada construto: 

➢ Geração de Inteligência: 

• A Faculdade realiza reuniões com os alunos, pelo menos uma vez ao ano, para 

identificar novas habilitações, ou competências, para os alunos 

• A Faculdade realiza reuniões com potenciais empregadores dos alunos 

• A Faculdade é ágil em detectar mudanças nas preferências dos alunos por 

cursos 

• A Faculdade realiza pesquisa com alunos para avaliar a qualidade de cursos e 

de professores 

• A Faculdade realiza pesquisa com os alunos, objetivando obter informações 

sobre a secretaria e outros funcionários.  

• A Faculdade realiza pesquisa com os alunos, objetivando obter informações 

sobre aspectos, como: biblioteca, cantina, banheiros, etc. 
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• De maneira geral, a Faculdade é bem-sucedida em obter informações sobre os 

alunos 

 

➢ Disseminação da Inteligência: 

• A Faculdade faz reuniões da Diretoria ou da Coordenação de Curso, com os 

alunos para comunicar aspectos importantes do curso 

• A Faculdade comunica bem com os alunos, sobre os aspectos internos, tais 

como os prazos escolares e as informações financeiras,  

• A Faculdade comunica bem com os alunos, sobre outros aspectos, tais como, 

eventos dentro e fora da escola e eventos de outras instituições e empresas 

• A Faculdade divulga para os alunos as informações positivas sobre ela, 

manifestadas por instituições externas 

• A Faculdade facilita apresentações de alunos e professores, por meio de 

palestras, semanas e cursos a serem realizados fora da escola, em outras instituições 

• A Faculdade comunica com os potenciais empregadores, a formação e os 

talentos de seus alunos 

• De maneira geral, a Faculdade é bem-sucedida em se comunicar com seus 

diversos públicos 

 

 

➢ Resposta: 

• A imagem da Faculdade na sociedade é muito boa 

• As empresas da região sabem que os alunos desta Faculdade são bem 

formados 

• A sociedade sabe que o nível dos professores da Faculdade é muito bom 

• A Faculdade aproveita bem as informações externas, para promover mudanças 

em conteúdo de cursos e métodos de aulas 

• O desempenho dos ex-alunos da Faculdade no mercado tem sido, em média, 

muito bom 

• De maneira geral, os ex-alunos da Faculdade tem sido bem recebidos pelo 

mercado 
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• De maneira geral a Faculdade é bem-sucedida em obter resultados positivos de 

suas ações com seus alunos no mercado. 

 

A pergunta “De maneira geral, estou muito satisfeito com a Faculdade, por todos os 

seus desempenhos, tanto no que se refere ao nível do curso, professores, alunos, 

secretaria, etc., quanto às minhas possibilidades no mercado de trabalho”, possui 5 

classes como resposta, por isso somente 4 são usadas para a estimativa da 

probabilidade da entrada, devido a função que calcula as probabilidades ser cumulativa, 

não é necessário estimar para todas as respostas. 

Avaliando a significância de cada variável independente, temos apenas o construto 

Resposta significativo para o modelo a um nível de significância de 5%. 

 

Tabela 36: Estimativa dos parâmetros 

  Estimativa 
Erro 

Padrão 
Wald 

Graus de 
liberdade 

P-
valor 

Intervalo 

Limite 
inferi

or 

Limite 
superi

or 

Entrada 
(αk) 

 
Localizaç

ão 

[Resposta = 1] 
5,196 1,013 26,299 1 

0,00
0 

3,210 7,182 

[Resposta = 2] 
6,859 1,029 44,452 1 

0,00
0 

4,843 8,875 

[Resposta = 3] 
8,618 1,124 58,763 1 

0,00
0 

6,415 10,822 

[Resposta = 4] 
11,160 1,312 72,351 1 

0,00
0 

8,589 13,732 

Geração de Inteligência 
0,221 0,210 1,106 1 

0,29
3 

-0,191 0,633 

Disseminação da Inteligência 
0,104 0,227 0,211 1 

0,64
6 

-0,340 0,549 

Resposta 
2,395 0,326 53,967 1 

0,00
0 

1,756 3,033 

Dados da pesquisa, 2018 
 
 
Uma vez que a variável dependente apresenta 5 classes, por isso o modelo apresenta 

4 entradas (αk). De um modo geral, estas entradas são usadas apenas para o cálculo 

de probabilidades, e para além desta utilização, o seu interesse é diminuto. As 

estimativas dos declives (coeficientes de regressão) são utilizadas para inferir da 

significância das variáveis independentes sobre as probabilidades das classes da 



124 

 

 

 

variável dependente (em rigor sobre o Link das probabilidades acumuladas). No nosso 

exemplo, porque foi usado a função Logit, o modelo pode escrever-se como: 

 

 

 

Por exemplo: Para um entrevistado que tem média de resposta 4 para o construto 

Resposta, a probabilidade de a resposta ser na classe 1 da variável dependente (De 

maneira geral, estou muito satisfeito com a Faculdade, por todos os seus 

desempenhos, tanto no que se refere ao nível do curso, professores, alunos, secretaria, 

etc., quanto às minhas possibilidades no mercado de trabalho) é: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modo semelhante as probabilidades da resposta nas outras classes são: 
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Estes são os valores (arredondados a 3 casas decimais) que se encontram para um 

entrevistado que respondeu 4 para o construto Resposta. Assim, a classe prevista para 

o indivíduo é a classe 4 já que é nesta que se observa a maior probabilidade de 

resposta. 

 
Tabela 37: Teste de linhas paralelas 

Modelo 
(-2 Log) 

probabilidade 
Qui 

quadrado 
Graus de 
liberdade 

P-
valor 

Hipótese 
nula 

276,756 
   

Geral 265,244 11,512 9 0,242 

Dados da pesquisa, 2018 
 

 

O modelo de regressão ordinal utilizado assume que a influência das variáveis 

independentes sobre o link (neste caso o logit) é igual para todas as classes da variável 

dependente.  

 

Para testar esse pressuposto, utiliza-se a estatística de teste da razão de 

verossimilhanças de dois modelos ordinais, o primeiro assumindo que os declives são 

iguais e o segundo assumindo que possam ser diferentes. Logo se tem: 

 

• H0: os declives são homogêneos 

• H1: os declives não são homogêneos 

 

A um nível de significância de 5%, podemos concluir que os declives são homogêneos, 

ou seja, o ajuste do modelo não melhora libertando os coeficientes de regressão. Logo 

o modelo foi bem ajustado com a função logit. 
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Tabela 38: Predição das respostas 

  

Categoria de resposta prevista Total 

1 2 3 4 5 
 

Pergunta 
Geral do 

Questionár
io. 

1 Quantidad
e 

2 4 0 0 0 6 

% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

2 Quantidad
e 

1 1 6 3 0 11 

% 9,1% 9,1% 54,5% 27,3% 0,0% 100,0% 

3 Quantidad
e 

0 0 8 15 2 25 

% 0,0% 0,0% 32,0% 60,0% 8,0% 100,0% 

4 Quantidad
e 

0 1 8 23 15 47 

% 0,0% 2,1% 17,0% 48,9% 31,9% 100,0% 

5 Quantidad
e 

0 0 2 7 40 49 

% 0,0% 0,0% 4,1% 14,3% 81,6% 100,0% 

Total Quantidad
e 

3 6 24 48 57 138 

% 2,2% 4,3% 17,4% 34,8% 41,3% 100,0% 

 
1 – Discordo Totalmente; 2 – Discordo; 3 – Não Concordo, nem Discordo; 4 – 

Concordo; 5 – Concordo Totalmente  

Dados da pesquisa, 2018 
 

 

Tem-sem primeiro lugar que das 5 respostas originais, todas são previstas pelo modelo. 

O modelo prediz corretamente 33,3% da classe “Discordo Totalmente”. A previsão de 

32,0% foi observada para a opção “Não Concordo, nem Discordo”, enquanto que para a 

classe “Concordo” a previsão foi de 48,9% e para a classe “Concordo Totalmente” foi de 

81,6%. 

 

O modelo classifica corretamente 2 + 1 + 8 + 23 + 40 = 74 sujeitos e a porcentagem 

sujeitos classificados corretamente pelo modelo é (72/138) × 100 = 53,62%. Pelo 

contrário a percentagem de classificação correta proporcional por acaso é: 
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[(6/138)2+ (11/138)2+ (25/138)2+ (47/138)2+ (49/138)2] × 100 = 28,31%. 

 

Dessa forma, o modelo classifica assim melhor do que a classificação por acaso. 

 

Foi detectado que os modelos apresentados indicam uma homogeneidade das turmas, 

um grau de confiabilidade do trabalho e um índice de significância das potencialidades. 

 

Com a apresentação analítica dos dados estatísticos da pesquisa, apresenta-se, a 

seguir, as considerações finais desta dissertação. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo são apresentadas as conclusões sobre os principais fatores que levaram 

ao discente escolher a UniRedentor, uma Instituição de Ensino Superior privada 

localizada no noroeste fluminense, bem como indicar recomendações e sugestões para 

estudos futuros. 

Os objetivos específicos deste trabalho consistem em identificar o perfil dos alunos da 

instituição, por qual motivo levaram a escolha da instituição e principalmente se estão 

tendo o resultado esperado da instituição.  

 

O perfil dos alunos está bem próximo entre os alunos masculinos e femininos, em sua 

maioria, jovens e solteiros, que ainda moram com a família e não trabalham. A renda 

familiar predominante é de no máximo 5 salários mínimos. 

 

Um fator importante do trabalho é que a maioria conheceu a instituição através de 

familiares e amigos, demonstrando assim que a faculdade tem uma ótima reputação 

junto à população em geral. Outro fator interessante é a grande propensão de alunos 

que desejam montar seu próprio negócio, vislumbrando a característica de formar 

empreendedores, um dos propósitos da instituição. 

 

Quanto ao construto Satisfação do aluno, observaram-se resultados positivos para o 

curso, e as variáveis que obtiveram destaque dentro desse construto foram: “Qualidade 

do curso”, “Qualidade da instituição” e “Nota ENADE”. Assim, acredita-se que a 

motivação do aluno, bem como seu interesse e percepção de valor, afeta seu grau de 

esforço no curso e sua persistência. 

 

Portanto, como se verifica, os objetivos específicos que nortearam o estudo foram 

alcançados. A análise da percepção de atratividade e manutenção dos alunos permitirá 

que a IES conheça mais profundamente suas virtudes e seus desafios, podendo 

construir planejamentos que venham a nortear o seu desempenho, garantindo-se, 

potencialmente, maior satisfação dos alunos. 
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Diante de tal realidade, espera-se que esta pesquisa leve outros pesquisadores a 

estudarem, de forma mais aprofundada, a atratividade de uma instituição privada. 

 

Acredita-se que este estudo trará grande contribuição às Instituições de Ensino 

Superior, especificamente às que oferecem cursos de administração e à Instituição que 

foi objeto da pesquisa. Outros estudos envolvendo análise sobre o mesmo tema podem 

contribuir para melhor entendimento da academia sobre essa temática, que é pouco 

discutida e analisada pelos pesquisadores. 

 

Para finalizar, cita-se aqui o pensamento de Biazus (2014), que entende que “as 

instituições precisam ter seu futuro assegurado, sendo respeitadas por estarem sendo 

fiéis à sua missão. Caso a instituição não responda ao apelo da qualidade, ficará no 

final da fila, apenas assistindo ao sucesso de outras instituições. Para isso, não devem 

se opor frontalmente a toda forma de desperdício que, evidentemente deve ser 

eliminada”. 

 

5.1 Limitações da pesquisa e sugestões para estudos futuros 

 

Quanto a sugestões para trabalhos futuros e para aprofundamento nos estudos sobre 

atratividade e satisfação, o levantamento de dados qualitativos, a partir de novas 

investigações, pode ser enriquecido e possibilitar melhores explicações sobre o 

fenômeno da atratividade e satisfação do aluno. Comparar esta satisfação entre 

instituições públicas e privadas; acompanhar a trajetória dos alunos por um 

determinado período de tempo; comparar tipos específicos de demandas entre os 

cursos; combinando pesquisa quantitativa e qualitativa também poderão subsidiar a 

Instituição na elaboração de estratégias para ajudar aumentar cada vez mais a 

atratividade e manutenção destes alunos com satisfação dos mesmos, como marketing 

interno, reforma pedagógica e uma maior proximidade da relação instituição-aluno. 

 

O bom relacionamento com tutores, professores, coordenadores e funcionários 

demonstrou ser de grande importância para manter um grau de satisfação elevado dos 
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alunos, sugere-se um estudo sobre a percepção desse público quanto ao seu papel 

dentro de uma política estratégica que vise à manutenção de bons relacionamentos. 

 

Outro estudo pode ser a busca de maior entendimento desse papel junto aos construtos 

formadores da lealdade do cliente-aluno em IES. 
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APÊNDICE: 
 

Questionário utilizado na pesquisa. 

 

Prezado Aluno, 
Estamos realizando uma pesquisa, para fins de elaboração de uma Dissertação de Mestrado na 
Fundação Pedro Leopoldo, versando sobre nossa instituição de ensino e os atributos de 
comunicação mais influentes sobre sua decisão de efetuar o curso de Administração.  
Para o estrito cumprimento deste propósito, solicitamos-lhe a gentileza de responder a este 
questionário, com seus dados e suas percepções. Você não necessita se identificar. Assumimos o 
compromisso de não divulgar nenhuma resposta individual; apenas as respostas aglomeradas em 
tabelas e gráficos estatísticos. 
Desde já, agradecemos-lhe por esta importante contribuição à realização de uma Dissertação de 
Mestrado.                           
PESQUISA: 
 

1) ESTÁ MATRICULADO EM QUE PERÍODO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO: 

 

(   )  2º               (     )   4º            (     )  6º               (     )  8º 
 

2) GÊNERO: 

 

(   )  Masculino                (   )  Feminino     (   ) Outro 
 
 
3) ESTADO CIVIL 

(   )  Solteiro                 (   )  Casado (Cônjuge ou Parceiro)            (    ) Outro 
 
  
4) IDADE POR FAIXA ETÁRIA:  

 

(   )  Até 20 anos   (   )  De 21 a 25 anos (   )  De 26 a 30 anos    (  )  De  31 e 35 anos    (   )  Acima de 35 
anos 
 
 
5) CONDIÇÃO DE MORADIA:  

 

(   )  Com os pais   ( )  Com cônjuge ou parceiro   (   )  Com parentes ou amigos da família     (  )  Sozinho 
 
 
6) PARTICIPAÇÃO NA VIDA FAMILIAR 

(   )  Não trabalha e seus gastos são financiados pelos pais ou família 
(   )  Não trabalha mas tem meios de custear seus gastos (herança, renda) 
(   )  Trabalha mas recebe complemento da família 
(   )  Trabalha e é responsável pelo seu próprio sustento 
(   )  Trabalha e é responsável pelo sustento da família 
(   )  Trabalha e é responsável pelo seu próprio sustento e participa do sustento da família 
 
 
7) RENDA FAMILIAR: 
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(   )  Menos de 5 salários mínimos      (    ) De 5 a 10 salários mínimos  (   ) De 10 a 15 salários mínimos   
(   )   
(   )   De 15 a 20 salários mínimos    (   )  Acima de 20 salários mínimos 
 
 
8) SITUAÇÃO PROFISSIONAL: 

 

(   )  Não trabalha    (   )  Trabalha em empresa privada   (   )  Trabalha em empresa pública 
(   )  Trabalha na empresa da família   (   )  Proprietário/sócio de empresa   (   )  Trabalhador informal 
 
 
 
9) OBJETIVO PROFISSIONAL 

 

(   )  Dedicar-se a vida acadêmica    (   )  Conseguir emprego em empresa privada 
(    )  Prestar concurso público        (   )  Assumir a empresa da família 
(   )  Abrir/consolidar seu próprio negócio    (   )  Ser consultor 
 
 
10) COM QUE FREQUÊNCIA UTILIZA AS REDES SOCIAIS NUMA SEMANA, EM MÉDIA: 

 

(    )  Frequência baixa     (Até sete vezes – em média, uma vez por dia) 
(    )  Frequência média    (de oito a 14 vezes – em média, duas vezes por dia) 
(    )  Frequência alta     (de 15 a 21 vezes – em média, três vezes por dia) 
(    )  Frequência muito alta  (Mais que 22 vezes – em média, mais que três vezes por dia) 
 
 
 
                                                                       
11) Por gentileza, informe quais são as principais mídias que você acessa, e aponte a 

frequência aproximada 

Mídia / frequência

  

Baixa (média de 

uma vez ao dia) 

Média (média de 

duas vezes ao dia) 

Alta (média de três vezes 

ao dia) 

Muito alta 

(mais que 

três vezes 

ao dia) 

Facebook     

Google+     

YouTube     

Instagram     

Blogs     

Twitter     

Whatsapp     

Snapchat     
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12) VOCÊ ACESSA AS MÍDIAS SOCIAIS DA ENTIDADE COM QUE FREQUÊNCIA: 

 

Mídia/Frequência Baixa Média Alta Muito Alta 

Site da instituição     

Facebook     

Chat     

Alunonet     

Blackboard     

 
 
13) COMO CONHECEU A INTITUIÇÃO:        

                                                 

(   )  Outdoor               (   )  Propaganda em rádio     (   )  E-mail         (   )  Facebook 
(   )  Site da instituição      (   )  Panfleto     (   )  Amigos/família 
 
 
 
14) APONTE ABAIXO O QUE O LEVOU A ESCOLHAR A INSTITUIÇÃO:  

 

(   )  Nota do ENAD    (   )  Valor da mensalidade    (   )  Curso desejado  (   )  Qualidade da instituição      
(   )  Facilidade de pagamento   (   )  Qualidade do curso  (    )  Estrutura da instituição   (   )  Marketing da 
instituição 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15) AVALIE OS FATORES DE INFLUÊNCIA NA PERCEPÇÃO DA INSTITUIÇÃO: (Pontuar de 1 

(UM) a 5 (CINCO): 

                                                                                                                                   

Atributos RUIM                             EXCELENTE 

Grau de Influência 

Qualidade da instituição no aprendizado do aluno          

Infra estrutura e instalações      

Empregabilidade do curso escolhido       

Avalição do MEC do curso oferecido       

Reputação do curso e da universidade       

Imagem da instituição junto aos alunos       
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Aceitação da instituição junto ao mercado de trabalho       

Compromisso da instituição com o serviço prestado       

Valor do diploma no mercado de trabalho       

Imagem criada por você da instituição       

Campanha de marketing da instituição       

Tradição e status da instituição       

Atmosfera positiva entre pessoas e ambientes na instituição       

Práticas pedagógicas       

Corpo de professores do curso       

 
 
16. ATRIBUTOS DE ORIENTAÇÃO DA FACULDADE PARA SEUS PÚBLICOS, NA VISÃO DOS 
ALUNOS 
 

Veja se você discorda ou concorda com as frases abaixo. Seu objetivo é avaliar se o critério perguntado 
(atributo) não existe, ou está muito presente em sua instituição de ensino. Depois marque com um “X” no 
grau de sua concordância ou discordância. A escala varia de Discordo Totalmente até Concordo 
Totalmente. Não há resposta certa ou errada, o que se busca é sua opinião. O objetivo destas questões 
é estudar o grau de orientação para o mercado (alunos), de sua instituição de ensino. 

Atributos Discordo             Concordo 
Totalmente       Totalmente 

Geração de Inteligência 

A Faculdade realiza reuniões com os alunos, pelo menos uma vez ao ano, 
para identificar novas habilitações, ou competências, para os alunos 

     

A Faculdade realiza reuniões com potenciais empregadores dos alunos      

A Faculdade é ágil em detectar mudanças nas preferências dos alunos 
por cursos 

     

A Faculdade realiza pesquisa com alunos para avaliar a qualidade de 
cursos e de professores 

     

A Faculdade realiza pesquisa com os alunos, objetivando obter 
informações sobre a secretaria e outros funcionários.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A Faculdade realiza pesquisa com os alunos, objetivando obter 
informações sobre aspectos, como: biblioteca, cantina, banheiros, etc. 

     

De maneira geral, a Faculdade é bem sucedida em obter informações 
sobre os alunos 

     

Disseminação da inteligência 

A Faculdade faz reuniões da Diretoria ou da Coordenação de Curso, com 
os alunos para comunicar aspectos importantes do curso 

     

A Faculdade comunica bem com os alunos, sobre os aspectos internos, 
tais como os prazos escolares e as informações financeiras,  

     

A Faculdade comunica bem com os alunos, sobre outros aspectos, tais 
como, eventos dentro e fora da escola e eventos de outras instituições e 
empresas 

     

A Faculdade divulga para os alunos as informações positivas sobre ela, 
manifestadas por instituições externas 

     

A Faculdade facilita apresentações de alunos e professores, por meio de 
palestras, semanas e cursos a serem realizados fora da escola, em outras 
instituições 
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A Faculdade comunica com os potenciais empregadores, a formação e os 
talentos de seus alunos 

     

De maneira geral, a Faculdade é bem sucedida em se comunicar com 
seus diversos públicos 

     

Resposta 

A imagem da Faculdade na sociedade é muito boa      

As empresas da região sabem que os alunos desta Faculdade são bem 
formados 

     

A sociedade sabe que o nível dos professores da Faculdade é muito bom      

A Faculdade aproveita bem as informações externas, para promover 
mudanças em conteúdos de cursos e métodos de aulas 

     

O desempenho dos ex-alunos da Faculdade no mercado tem sido, em 
média, muito bom 

     

De maneira geral, os ex-alunos da Faculdade tem sido bem recebidos 
pelo mercado 

     

De maneira geral a Faculdade é bem sucedida em obter resultados 
positivos de suas ações com seus alunos no mercado 

     

De maneira geral, estou muito satisfeito com a Faculdade, por todos os 
seus desempenhos, tanto no que se refere ao nível do curso, professores, 
alunos, secretaria, etc., quanto às minhas possibilidades no mercado de 
trabalho 

 
 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


