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Resumo 
 

Nos últimos anos, o setor educacional brasileiro vem sofrendo profundas 
modificações. Com a abertura do mercado, houve pronunciado aumento no número 
de Instituições de Educação Superior (IES) e na diversificação da oferta de cursos 
de graduação. Com a competitividade em alta, as instituições buscam estabelecer 
diferenciação do portfólio de cursos e serviços, utilizando cada vez mais o emprego 
das ferramentas de marketing, em especial, do marketing de relacionamento. Dessa 
forma, procuram ir além da simples entrega da formação superior para uma entrega 
de valor superior, num ambiente favorável à fidelização dos alunos. Esta pesquisa 
abraça essa concepção estratégica e, alicerçada na implantação de um novo projeto 
denominado Claretiano – Centro de Carreira, teve por objetivo avaliar como suas 
ações podem contribuir para a fidelização do aluno sob a perspectiva simplificada do 
Net Promoter Score®. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter quali-
quantitativo, que aprecia de forma estruturada a análise de dados primários (neste 
caso, um questionário aplicado aos discentes cadastrados no portal do Projeto) e 
dados secundários, com o emprego da pesquisa bibliográfica e documental. Por 
meio de um estudo de caso realizado no Claretiano – Centro Universitário de Rio 
Claro, foi possível evidenciar a acertada aposta da implantação do Centro de 
Carreira em uma região favorável e receptiva ao Projeto, representando um 
diferencial competitivo através da oferta de um serviço adicional e inovador aos 
alunos que perceberam real valor na experiência propiciada, consolidada pelo NPS® 
de 59,1 pontos que a credencia como uma organização de qualidade. Embora os 
resultados apontem para fidelização dos alunos, é importante considerar que a 
teoria de Reichheld (2018) apresenta uma zona de excelência à frente dos 
resultados obtidos, restando claro haver espaço para novos estudos e melhorias. 
 
Palavras-chave: Fidelização. Instituição de Educação Superior. Centro de Carreira. 
Net Promoter Score® (NPS®). 
  



 

Abstract 
 

In recent years, the Brazilian educational sector has undergone profound changes. 
With the opening of the market, there was a pronounced increase in the number of 
Higher Education Institutions (HEIs) and in the diversification of the offer of 
undergraduate courses. With competitiveness on the rise, institutions seek to 
differentiate the portfolio of courses and services using increasingly the use of 
marketing tools, especially relationship marketing. In this way, they seek to go 
beyond the simple delivery of higher education to a delivery of superior value, in an 
environment favorable to student loyalty. This research embraces this strategic 
concept and based on the implementation of a new project called Claretian - Career 
Center and aimed at evaluating how their actions can contribute to student loyalty 
under the simplified perspective of the Net Promoter Score®. It is a qualitative and 
quantitative descriptive research that appreciates in a structured way the analysis of 
primary data, in this case, a questionnaire applied to students registered on the 
project portal and secondary data with the use of bibliographic and documentary 
research. Through a case study carried out at Claretiano – Centro Universitário de 
Rio Claro, it was possible to show the correct bet on implanting the Career Center in 
a favorable and receptive region to the project, representing a competitive differential 
through the offer of an additional service and innovative to students who realized real 
value in the experience provided, consolidated by NPS® of 59.1 points that accredits 
it as a quality organization. Although the results point to student loyalty, it is important 
to consider that Reichheld (2018) theory presents a zone of excellence ahead of the 
results obtained, making it clear that there is room for further studies and 
improvements. 
 
Keywords: Loyalty. Higher Education Institution. Career Center. Net Promoter 
Score® (NPS®). 
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1  Introdução 

 

A educação é, sem dúvida, a chave para um futuro melhor. O ensino superior tem 

sido considerado como um dos melhores caminhos para realização de uma carreira 

profissional com maiores perspectivas de oportunidades e salários. Isso faz algum 

sentido: uma porcentagem significativa dos empregos de hoje exige diploma de 

curso superior e os trabalhadores diplomados podem ser mais bem remunerados 

que aqueles menos escolarizados. (D'Avila, Soares & Krawulski, 2009). 

 

O ensino superior nos últimos anos tem passado por momentos de grande 

expansão. Apesar de o país ainda ter um baixo índice de acesso a esse nível 

educacional, os números crescem anualmente (Klein, 2019; Neves & Martins, 2016). 

 

Dados do Censo da Educação Superior (INEP, 2019) mostram que, em 2018, foram 

contabilizadas 8,45 milhões de matrículas no ensino superior, somando-se as redes 

pública e privada. Este número mostrou um aumento de 1,9% em relação ao ano de 

2017, que registrou 8,29 milhões de alunos. A rede privada concentra a maior parte 

das matrículas, representada por 75,4% dos alunos. 

 

Paralelamente à expansão, Lena (2010) aponta que mudanças no mercado de 

trabalho nas últimas décadas revelam que cargos em que não se exigia formação 

alguma ou que a formação educacional exigida era baixa, começaram a ser 

ocupados por pessoas com um nível de formação maior. Tal fato faz com que as 

pessoas procurem uma melhor qualificação profissional por meio do estudo, 

buscando uma melhor colocação no mercado de trabalho ou até mesmo a 

manutenção de sua empregabilidade. 

 

Paradoxalmente, é importante ressalvar que este mesmo mercado de trabalho 

apresenta dificuldades a profissionais já graduados, recém-formados ou não, muitos 

com elevada titulação, tais como o crescente desemprego no Brasil, a falta de 

oportunidades na área de formação e a dificuldade de aplicação dos conhecimentos 

adquiridos no curso (Cheng, 2019; Núcleo Brasileiro de Estágio [NUBE], 2019). 

Rodrigo Capelato, diretor do Semesp, conclui que “a empregabilidade para quem 

tem ensino superior não diminui, mas os graduados estão pegando posições que 
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não aceitariam em momentos de pleno emprego, estão indo para o subemprego” 

(Lisboa, 2018). 

 

Isso posto, de acordo com o Semesp (2019), no ano de 2017, houve um aumento de 

4,1% em relação a 2016 nos postos de trabalho para pessoas que tem nível 

superior, chegando a 10,3 milhões de vagas. Além disso, a remuneração média para 

quem tem ensino superior também aumentou entre 2016 e 2017, passando de 6,0 

mil reais para 6,1 mil reais, um aumento de 0,4%. 

 

Entretanto, embora se reconheça a necessidade de buscar uma maior formação 

para melhorar a empregabilidade, muitos jovens podem estar inseguros sobre as 

profissões escolhidas e as possibilidades apresentadas pelo mercado de trabalho, 

pois a escolha da carreira é um passo importante na vida de um aluno, 

independentemente da área de formação escolhida por ele (D'Avila, Soares & 

Krawulski, 2009). 

 

Batista e Freire (2015) acrescentam que a formação superior escolhida de forma 

acertada não traz benefícios somente profissionais e financeiros, mas possibilita ao 

aluno a utilização de suas habilidades com maior perfeição. Quando alguém exerce 

a profissão que deseja em sua carreira, tende trabalhar com maior dedicação, o que 

significa crescimento e maior retorno para a empresa e também para o indivíduo 

(Ropé &Tanguy, 1997). 

 

O mercado de trabalho aponta níveis de desemprego altos e exige uma formação 

profissional que não atenda somente a quesitos técnicos. Dados do IBGE mostram 

que, entre trabalhadores de 18 a 24 anos, a taxa de desemprego é mais que o dobro 

da população em geral. Este cenário faz com que o aluno se sinta inseguro em 

relação ao seu futuro e sua carreira e, obviamente, essa questão interfere 

diretamente na retenção de alunos, pois a insegurança pode fazer com que 

desistam do curso, o que tem se mostrado um desafio frequente para as Instituições 

de Educação Superior (Freitas, 2020; Klein, 2019; Kuzuyabu, 2019). 

 

Esses fatores de insegurança apontados, aliados a outros, como dificuldades 

financeiras, falta de identificação com o curso escolhido, insatisfação com o curso 
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escolhido ou com a instituição, podem estimular a evasão dos alunos. A taxa de 

evasão, já no primeiro ano de curso, tem sido, em média, de 16,3%, 

independentemente do tamanho da Instituição de Educação Superior (Semesp, 

2019). 

 

A taxa de evasão no ensino superior no Brasil atingiu o índice de 25,9% para o 

ensino presencial e 36,1% para o ensino a distância (EaD), de acordo com o Censo 

da Educação Superior (INEP, 2019). Apesar de esse índice ter ficado abaixo do 

valor registrado em 2016, que foi de 27,2%, é uma taxa ainda considerada alta. A 

taxa de migração dos cursos presenciais para outros cursos da mesma modalidade 

ou de modalidade diferente também sofreu uma pequena queda em 2017. 

Aproximadamente 24,4% do total de alunos de cursos presenciais em 2016 

apresentaram situação diferente em 2017, sendo que 7% migraram para outros 

cursos presenciais, 1,8 % para cursos na modalidade a distância e 15,6% evadiram 

das IES (Semesp, 2019). 

 

Não obstante, o cenário atual aponta que a partir das exigências de formação 

individual advindas da globalização e das alterações facilitadoras ocorridas quanto à 

abertura de novos cursos no Brasil, houve um forte aumento da competitividade 

entre as empresas do setor, levando-as a perceberem seus alunos como 

consumidores. Dessa maneira, as instituições de educação superior têm procurado 

formas de fazer com que o valor percebido de seus serviços seja superior ao de 

seus concorrentes (Facó, 2008; Fernandes, 2016; Klein, 2019). 

 

As IES têm hoje o desafio de captar o aluno nesse mercado competitivo, retê-lo e 

ofertar o suporte necessário para, finalmente, fidelizá-lo, fazendo com que ele se 

torne um promotor da Instituição, indicando-a a outras pessoas. Essas três ações, 

captar, reter e fidelizar, são elementos fundamentais do marketing de 

relacionamento. “A gestão do relacionamento com o cliente é o processo geral de 

construir e manter relacionamentos lucrativos com o cliente, entregando-lhe valor 

superior e satisfação. Ela lida com todos os aspectos de adquirir, manter e 

desenvolver clientes” (Kotler e Armstrong, 2007, p. 10). 
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Considerando que conseguir um emprego atualmente é algo que gera ansiedade, 

sendo que não tem sido uma tarefa fácil, a gestão do relacionamento com o aluno 

pode ser fortalecida por meio da promoção da empregabilidade deste junto ao 

mercado de trabalho. O fator empregabilidade é essencial, pois está entre os 

atributos que os estudantes mais levam em conta na hora de escolher onde cursar a 

graduação (Collor, 2019; Semesp, 2020). 

 

Quando a IES auxilia o aluno no desenvolvimento de sua carreira e, 

consequentemente, na manutenção ou obtenção do emprego, isso aumenta o valor 

percebido pelo aluno. Esse valor percebido é “a avaliação que o cliente faz da 

diferença entre todos os benefícios e todos os custos de uma oferta ao mercado em 

relação às ofertas dos concorrentes” (Kotler & Armstrong, 2007, p. 10). 

 

Frente ao exposto e diante do reconhecimento de tal necessidade, as IES têm 

procurado formas de se diferenciar ao direcionar seus alunos para uma carreira e 

para o mercado, com o objetivo de fazer com que os indivíduos consigam atuar na 

área em que estudam e consequentemente, sejam fidelizados. Uma das estratégias 

mais recentes utilizadas para este fim é o Centro de Carreira, setor presente em 

algumas IES que busca preparar os alunos para o mercado de trabalho, orientando-

os para que possam atuar com maior segurança na área escolhida, conseguir seu 

primeiro emprego, ou ainda, criar seu próprio empreendimento (Barbosa, 2008; 

Catunda, 2017; Collor, 2019; Mota, 2017; Leite, 2017). 

 

Os Centros de Carreira em universidades são comuns em países desenvolvidos, 

como os Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. Essas instituições apresentam 

resultados positivos em seus programas de desenvolvimento de carreira, e, além de 

preparar seus alunos para o mercado de trabalho, realizam ações de aproximação 

entre os alunos e as empresas (Career Connections Center, 2020; Career 

Development Center, 2020; Office of personal and career development, 2020). No 

Brasil, destaca-se como pioneira a Universidade de São Paulo, com o lançamento 

de seu Escritório de Carreiras, em março de 2016. 

 

A fim de mensurar o quanto o Centro de Carreira pode contribuir na fidelização do 

aluno junto ao Claretiano, desponta o uso de uma metodologia denominada Net 
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Promoter Score® – NPS®, proposta por Fred Reichheld (2018), que avalia 

basicamente o nível de satisfação do cliente com o produto ou serviço em uma 

escala de 0 a 10, a partir de uma pergunta definitiva: “A partir da sua experiência 

com o Centro de Carreira, qual a probabilidade de você recomendar o Claretiano a 

um amigo ou parente?” 

 

Essa satisfação depende daquilo que o aluno percebe em relação ao desempenho 

do serviço em comparação com suas expectativas (Kotler & Armstrong, 2007) e o 

valor, para o aluno, é o resultado de uma experiência que gerou uma preferência 

decorrente da interação e do relacionamento construído entre a escola e o próprio 

aluno (Braga & Cobra, 2004). 

 

Diante dessa constatação, a questão norteadora de pesquisa que se coloca é: As 

ações do Centro de Carreira do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro 

podem contribuir para a fidelização do aluno, sob a perspectiva do Net Promoter 

Score® – NPS®? 

 

A hipótese da presente pesquisa pressupõe que as ações realizadas pelo Centro de 

Carreira junto aos alunos favoreçam a fidelização desses à Instituição. 

 

1.1 Objetivos 

 

Constituem-se como objetivos desta pesquisa: 

 

1.1.1  Objetivo geral:  

O objetivo geral da presente pesquisa é verificar se as ações do Centro de Carreira 

do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro podem contribuir para a fidelização 

do aluno sob a perspectiva do Net Promoter Score® – NPS®. 

 

1.1.2 Objetivos específicos: 

Como objetivos específicos, destacam-se: 

a) Identificar as causas da implantação o projeto Centro de Carreira no 

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro; 
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b) Descrever as ações desenvolvidas pelo Centro de Carreira junto aos 

alunos e às empresas; 

c) Levantar a métrica referente ao Net Promoter Score® – NPS® do 

Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro a partir da experiência 

com o Centro de Carreira; 

d) Relacionar as ações do Centro de Carreira com a fidelização do aluno. 

 

A presente pesquisa caracteriza-se por ser descritiva de caráter quali-quantitativo e 

apresenta um estudo de caso aplicado ao projeto de implantação do Claretiano - 

Centro de Carreira, no contexto do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. 

Nesse estudo, foi aplicado um questionário aos alunos participantes do projeto, com 

o objetivo de obter informações sobre a percepção que tiveram da experiência com 

o Claretiano – Centro de Carreira, sob a perspectiva do Net Promoter Score® – 

NPS®, para sua fidelização junto à IES. 

 

Os dados foram contabilizados mediante tabulação estatística das respostas a fim 

de se obter a métrica referente ao NPS® e a classificação por categorias dos 

quesitos considerados relevantes para a fidelização do aluno, sempre analisados à 

luz da teoria apresentada no arcabouço teórico. 

 

1.2 Justificativa 

 

A presente pesquisa se justifica para a academia, as organizações, a instituição 

pesquisada e o pesquisador, ressaltando-se que: 

 

Para a academia: Possibilita o conhecimento das ações e contribuições de um 

Centro de Carreiras a partir da implantação de um projeto piloto, no contexto de uma 

Instituição de Educação Superior (IES) de Rio Claro. 

 

Para as organizações: Contribuir com a apresentação de um projeto relevante para 

a formação e inserção de futuros profissionais para o/no mercado de trabalho. O 
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estudo permite agregar valor à formação dos alunos e ao mercado de trabalho, a 

partir do Centro de Carreira. 

 

Para a instituição: Todo esse processo viabiliza a ampliação do conhecimento sobre 

a Instituição e a experiência vivenciada do Centro de Carreira, a partir da proposta 

da implantação de um projeto inovador para o contexto do Claretiano – Centro 

Universitário de Rio Claro. 

 

Para o autor: O trabalho contribuirá para o aprendizado e o desenvolvimento 

profissional do autor na condição de gestor do Claretiano – Centro Universitário de 

Rio Claro. Ademais, o estudo vincula-se à área de pesquisa que atende aos 

requisitos do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo. 

 

1.3 Organização do estudo 

 

Este estudo está estruturado em cinco capítulos, sendo o primeiro de caráter 

introdutório, que abordou, além da contextualização do tema, a justificativa para a 

realização da pesquisa, a formulação da situação problema, os objetivos e a 

organização do estudo. 

 

No capítulo dois é apresentado o referencial teórico que norteou o estudo e que 

aborda os conceitos essenciais sobre o marketing de relacionamento, fidelização do 

aluno e o centro de carreira. 

 

O capítulo três apresenta a metodologia utilizada para o desenvolvimento da 

pesquisa, os meios utilizados para obtenção dos resultados, a definição do método 

de pesquisa e a técnica utilizada para a coleta de dados. 

 

O capítulo quatro apresenta e analisa os resultados obtidos à luz do arcabouço 

teórico e da metodologia usada. 

 

O quinto e último capitulo tece as considerações finais do estudo, apresentando 

sugestões para estudos futuros a partir da mesma linha de pesquisa. 
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2 Referencial Teórico 

 

A fidelização de clientes vem sendo objeto permanente de estudo na seara do 

marketing, em especial, do marketing de relacionamento (Kotler & Armstrong, 2007). 

Em mercados concorridos, como é o caso do mercado educacional brasileiro, o 

relacionamento entre uma instituição e os seus alunos pode ser interpretado como a 

base para a melhoria do potencial competitivo dela, principalmente se ela for capaz 

de diferenciar-se das demais. 

 

É nesse terreno que se assenta a proposta do presente capítulo, explicitando o 

referencial teórico sobre os temas principais da pesquisa, incluindo conceitos sobre 

marketing de relacionamento e marketing educacional, passando pela fidelização do 

aluno com um enfoque sobre a teoria do Net Promoter Score® (NPS®), de Fred 

Reichheld e, por fim, o conceito de centro de carreira e sua função dentro de uma 

Instituição de Educação Superior. 

 

2.1  Marketing e marketing de relacionamento 

 

Conceituar o termo marketing é complexo e dinâmico. Essa é a visão que Toledo, 

Toledo, Shiraishi e Moraes (2008) enfatizam no estudo dedicado a discutir o 

conceito e a prática gerencial de marketing. A partir de uma breve revisão histórica 

do conceito de marketing e de sua evolução, os autores trabalham a contraposição 

de duas perspectivas: a do teórico/acadêmico e a do profissional de empresa, e 

concluem que buscar um conceito de marketing a partir dos pressupostos inerentes 

a cada dimensão individualmente obscurece a discussão, dificultando a 

convergência de raciocínio. 

 

Embora complexo e dinâmico, é possível reunir alguns conceitos que permeiam o 

enorme arcabouço do tema, sem a pretensão de esgotá-lo: a palavra marketing tem 

sua origem na palavra mercado, que designa um grupo de potenciais consumidores 

com necessidades semelhantes que estão dispostos a trocar algo de valor com 

profissionais que oferecem vários bens e/ou serviços (Kotler, Kartajaya & Setiawan, 

2017). 
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O conceito de marketing, para Dias (2003) também está relacionado com o 

mercado, e se origina da palavra inglesa Market, que é utilizada para expressar a 

ação voltada para o mercado. Assim, entende-se que a empresa que pratica o 

marketing tem o mercado como a razão e o foco de suas ações. 

 

A American Marketing Association (AMA), conceituada instituição sediada em 

Chicago (EUA) revisa e atualiza a definição de marketing a cada três anos. Uma 

definição primeira, de 1948, definiu o marketing como “a realização de atividades de 

negócios dirigidos ao fluxo de bens e serviços do produtor ao consumidor ou 

usuário” (Nickels & Wood, 1999, p.4). Em 1985, a AMA definiu o marketing como “o 

processo de planejar e executar a concepção, definição de preço, promoção e 

distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos 

individuais e organizacionais” (Nickels & Wood, 1999, p.4). Mais tarde, em 2007, ela 

divulgou uma atualização para o conceito, como sendo uma função organizacional e 

um conjunto de processos para criar, comunicar e agregar valor aos clientes e 

gerenciar relacionamentos com os clientes de maneiras que beneficiem a 

organização e seus stakeholders. A definição mais recente, aprovada em 2017, 

considera que o marketing é a atividade, o conjunto de instituições e processos para 

criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que têm valor para clientes, parceiros e a 

sociedade em geral (AMA, s.d.). 

 

Para Toledo (2004), o marketing pode ser conceituado como um processo social e 

gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam com a 

criação, oferta e a troca de produtos de valor com outros. 

 

McCarthy e Perreault (1997) abordam que o principal objetivo do marketing é a 

antecipação das necessidades dos clientes e/ou potenciais clientes. A empresa 

voltada para o marketing produz ou fornece produtos e serviços para atender os 

clientes conforme necessidades e desejos levantados, e não para simplesmente 

tentar vender a eles. 

 

De forma semelhante e mais abrangente, Kotler e Armstrong (2007) e Vieira (2008) 

consideram que o marketing não deve ser entendido apenas como vender 

produtos/serviços e sim atender às necessidades dos clientes. É um processo pelo 
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qual as empresas criam valor para os clientes e constroem fortes relacionamentos 

com eles, com o objetivo de atrair novos clientes, assegurando-lhes valor superior e 

manter e cultivar os clientes atuais, propiciando-lhes satisfação. 

 

Para Kotler e Armstrong (2007), o marketing se fundamenta nas necessidades 

humanas. As necessidades humanas são situações de privação pelas quais o ser 

humano passa e pelas quais têm percepção, que dão origem aos desejos. Esses, 

por sua vez, estão relacionados às condições sociais em que o indivíduo se insere. 

Ou seja, pessoas de diversos lugares do mundo podem ter as mesmas 

necessidades, mas desejos diferentes para satisfazê-las. Aliado ao poder de 

compra, um desejo torna-se uma demanda. A partir dos recursos disponíveis, o ser 

humano pode adquirir produtos e serviços que melhor atendam a essa demanda. 

 

Os clientes têm expectativas em relação ao valor e à satisfação que um produto 

oferece e fazem suas escolhas baseadas nessas expectativas. Clientes satisfeitos 

compram novamente e indicam o produto a outros clientes. Ao satisfazer as 

necessidades dos clientes, a empresa cria valor para o seu serviço. Segundo Kotler 

e Armstrong (2007), essas proposições de valor diferenciam uma empresa da outra, 

fazendo com que o cliente volte a comprar produtos ou serviços. 

 

Ainda acerca dessa abordagem, Churchill considera que: 

O marketing voltado para o valor tem o cliente como foco principal do 
negócio. Isso significa que os profissionais de marketing devem reconhecer 
que as trocas com os clientes são a vida das organizações. As empresas 
devem compreender os seus clientes, saber o que eles pensam, o que 
sentem e como compram e usam produtos e serviços.  orém, o marketing 
voltado para o valor centra-se não s   nos clientes, mas, mais 
especificamente, nas maneiras de criar valor para eles. Os profissionais de 
marketing podem alcançar seus objetivos fornecendo um valor superior aos 
clientes (Churchill, 2012, p.11). 

 

O valor, para o cliente, será criado quando os benefícios percebidos forem maiores 

que os custos percebidos quando da aquisição do produto ou serviço. Assim, a 

criação de valor está relacionada à satisfação do cliente, ou seja, do que ele percebe 

em relação ao desempenho do produto ou serviço comparado à suas expectativas. 

Kotler e Armstrong (2007) enfatizam que a satisfação do cliente, quando alta, faz 

com que ele fique encantado e o torna um propagador da boa imagem da empresa. 
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A escolha de um curso superior ou instituição está relacionada ao valor percebido 

pelo aluno. O valor percebido é o que o aluno espera de um determinado 

produto/serviço em relação às suas necessidades. Quando a empresa é capaz de 

oferecer um valor superior aos olhos do seu aluno, a possibilidade de ele buscar 

outros fornecedores tende a ser menor (Barreto & Crescitelli, 2013). 

 

Acerca do vasto arcabouço de definições, o marketing pode ser compreendido mais 

claramente se observados outros conceitos que a ele se relacionam: mercados alvos 

e segmentação, necessidades, desejos e demandas, ofertas e marcas, valor e 

satisfação, fidelização e lealdade, canais de marketing, cadeia de suprimento, 

concorrência e ambiente de marketing. Todos esses conceitos fazem parte do 

marketing e do seu estudo (Kotler & Keller, 2019). 

 

Não obstante, a partir de elementos destacados que o marketing abarca, mais 

especificamente àqueles voltados à manutenção de clientes leais, lucrativos e 

duradouros em detrimento da recepção de valor superior aos níveis ofertados pela 

concorrência, emerge um conceito importante denominado marketing de 

relacionamento, que encontra, nos anos 90, uma fase de crescimento e, nos anos 

2000, projeção (Gordon, 1999; Madruga, 2006; Yamashita & Gouvêa, 2007). 

 

Gordon (1999) salienta que marketing de relacionamento é um processo contínuo de 

identificação e criação de novos valores com clientes individuais e o 

compartilhamento de seus benefícios durante uma vida inteira de parceria. 

 

Complementarmente, Reichheld (2001, como citado em Hanson, 2005, p. 942) 

acrescenta que: 

...lealdade é impossível sem confiança. Esta é impossível sem informações 
precisas e confiáveis. Desenvolva ferramentas de comunicação de ponta e 
uma capacidade avançada de escutar, para que você e seus parceiros 
possam atingir níveis mais profundos de entendimento, que gerem 
prioridades mais claras, medidas de coordenação e melhores resultados. 
Nada acentua o efeito lealdade como a confiança acarretada pelo intercâmbio 
aberto, honesto e direto de informações e ideias. 

 

McKenna (1992) enfatiza que somente uma relação pessoal é capaz de manter a 

fidelidade do cliente e a empresa competitiva, e deve estar sempre orientada para o 
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mercado, visando estabelecer relacionamentos não só com clientes, como também 

com fornecedores, distribuidores, funcionários e acionistas, a chamada teia ou rede 

de relacionamentos. 

 

De forma semelhante, Berry (2002) robustece o conceito de que o marketing de 

relacionamento, em sua melhor forma, é uma filosofia, não apenas uma estratégia; é 

uma maneira de pensar em clientes, marketing e criação de valor, e não apenas um 

conjunto de técnicas, ferramentas e táticas. Trata-se de um conceito holístico, uma 

soma de partes integradas que orientam as competências de marketing de uma 

empresa. 

 

No contexto de uma instituição de educação, Ariza (2007, p. 71) assevera então que 

o marketing de relacionamento “visa construir uma relação duradoura com o aluno e 

seus familiares, baseada em confiança, colaboração, compromisso, parceria, 

investimentos e benefícios mútuos, resultando na otimização do retorno para a 

escola e seus clientes. Constrói um forte laço de relacionamento 

escola/aluno/família”. 

 

A partir dessa perspectiva, quanto à adequação do uso do marketing de 

relacionamento pelas empresas, Barreto e Crescitelli (2013, p. 22) ponderam que 

existem basicamente três situações em que ele não é a solução adequada, a saber, 

quando: 

 não há possibilidade de criação de valor superior; 

 não há clientes que possam gerar lucratividade suficiente para justificar o 

esforço em relacionamento; 

 a cultura da empresa é inadequada ao foco no cliente e ao 

relacionamento. 

 

Assim, os autores endossam que o marketing de relacionamento proporciona a 

maior compreensão das necessidades do cliente e da oferta de produtos a cada um 

deles. Ao trabalhar com marketing de relacionamento, a empresa deixa de fazer 

uma ação pontual de marketing simplesmente vinculada a sua matrícula. Ela passa, 

a partir disso, a criar um vínculo com o aluno ao longo do tempo. Como resultado, 

consegue-se manter uma relação mais duradoura, o que auxilia na fidelização do 
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aluno e, consequentemente, no favorecimento para obtenção de novos clientes 

(Barreto & Crescitelli, 2013). 

 

 ishra e  ishra (   9) afirmam que,   medida que mais organizações percebem a 

importância de tornarem-se centradas no cliente, mais elas adotam a gestão do 

relacionamento com o cliente como estratégia central de negócios. Deutsch (2013, 

como citado em Olenski, 2013) pondera o marketing de relacionamento como a 

capacidade da marca de criar uma conexão emocional com o consumidor. De forma 

semelhante, Demo e Guanabara (2015) argumentam que o marketing de 

relacionamento adquire uma conotação especial, englobando aspectos da satisfação 

e da lealdade de clientes e a oferta constante de experiências únicas e 

encantadoras a eles torna-se o diferencial quando a questão é a competitividade. 

Para Payne (2005), o marketing de relacionamento representa uma mudança de 

paradigma dos conceitos de marketing, em que existe uma mudança na orientação 

do marketing da conquista de clientes para o foco na retenção ou lealdade de 

clientes. 

 

Em vista disso, Olenski (2013) sintetiza que 

o marketing de relacionamento é uma estratégia projetada para promover a 
lealdade do cliente, a interação e o envolvimento a longo prazo. Seu objetivo 
é desenvolver fortes conexões com os clientes, fornecendo a eles 
informações diretamente adequadas às suas necessidades e interesses e 
promovendo a comunicação aberta (Nakhleh, como citado em Olenski, 2013, 
p. 2). 

 

Conhecer o cliente e descobrir como atender às suas necessidades é um fator 

fundamental para que a empresa obtenha vantagem competitiva e, a partir disso, 

possa construir um relacionamento mais duradouro, o qual aumentará a 

rentabilidade da empresa e diminuirá a chance de o cliente procurar por outro 

fornecedor. Dessa forma, o foco torna-se o cliente atual, já que esse auxilia na 

obtenção de novos clientes quando fidelizado. O marketing de relacionamento é um 

conjunto de ações voltadas para conhecer melhor o cliente (Barreto & Crescitelli, 

2013). 
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Alguns autores enfatizam os cinco passos existentes na construção do 

relacionamento com os clientes, considerando-os como um ciclo. Esses passos 

estão apresentados na Figura 1 (Barreto & Crescitelli, 2013; Santos, 2015): 

 

 
Figura 1 
O ciclo do relacionamento entre a empresa e o cliente 
Fonte: Santos, A. S. (2015). Marketing de relacionamento. (p. 7). São Paulo: Pearson Education do 
Brasil. 
 

1. Conquista: embora o foco da ação de marketing de relacionamento seja a 

manutenção e a ampliação do relacionamento com os clientes atuais, nada 

impede de se buscar novos. Para que isso ocorra, é imprescindível 

demonstrar os diferenciais que essa abordagem propicia a partir de clientes 

potenciais que tenham grandes chances de desenvolver parcerias de longo 

prazo. 

2. Ativação: é nula se a conquista desses clientes com grande potencial de 

relacionamento não puder ser transformada em negócios para a empresa. 

Essa fase pressupõe o estímulo ao uso constante do produto adquirido da 

empresa pelo cliente e busca-se maximizar essa relação. 

3. Fidelização: nessa etapa do ciclo, é preciso garantir que os clientes de maior 

valor se mantenham fiéis e não sejam perdidos para a concorrência, 

considerando-se, assim, a entrega de algum tipo de valor que estimule essa 

ação. Um cliente só se manterá fiel se isso for vantajoso para ele, sendo este 
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um dos principais benefícios que o trabalho de marketing de relacionamento 

pode gerar. 

4. Retenção: o objetivo é impedir que um cliente entre em atrito com a empresa, 

embora seja muito difícil agradar a todos. Dessa forma, a organização precisa 

estar muito bem preparada para quando essas situações ocorrerem. 

5. Recuperação: nesta última etapa do ciclo, a busca concentra-se em 

recuperar os clientes perdidos. 

 

Dugaich (2008) dedica especial atenção a este ciclo (como exposto na Figura 2), 

porém, adapta os passos apresentados por Santos (2015) às etapas de 

relacionamento entre uma IES e seus alunos. Assim, a autora argumenta que a 

construção do relacionamento com o aluno ocorre desde o primeiro contato com a 

instituição, quando ainda busca informações sobre a faculdade, e até quanto esse 

aluno muda para a condição de “aluno graduado”, mas não rompe o vínculo com a 

escola. 

 

 
Figura 2 
Etapas de relacionamento com os alunos 
Fonte: Dugaich, C. (2008). Marketing de relacionamento nas instituições de ensino (p. 121). In S. S. 
Colombo (Org.). Marketing educacional em ação [versão eletrônica] (pp. 117-130). Porto Alegre: 
Bookman Artmed. 

 

Contudo, não se pode deixar de observar que algumas confusões se estabeleceram 

durante o processo de amadurecimento do marketing de relacionamento. Em certo 

momento, passou-se a entender marketing de relacionamento apenas como 

retenção de clientes, programas de fidelidade, gestão de banco de dados, CRM ou 

mesmo mero levantamento de barreiras à saída de clientes. Foram ignorados 

fundamentos como a orientação para o longo prazo, a construção de vínculos 

emocionais com os clientes, a tentativa de conhecimento mais aprofundado dos 
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consumidores e o desenvolvimento de confiança e comprometimento entre as partes 

(Berry, 2002; O'Malley & Tynan, 2000, como citado em D´Angelo, Schneider & 

Larán, 2006). 

 

Por meio dessas ponderações, fica evidente que as IES estão cada vez mais 

procurando meios de estreitar seu relacionamento com os alunos, procurando 

atendê-los nas suas necessidades de forma individualizada e oferecendo serviços 

que agreguem valor. Ações de marketing são hoje direcionadas especificamente 

para este setor (Malschitzky, 2004), como veremos no item a seguir. 

 

2.2  Marketing educacional 

 

A partir das considerações iniciais sobre marketing e marketing de relacionamento, 

torna-se importante destacar que essas ações, quando voltadas ao setor 

educacional, têm algumas caraterísticas distintas. 

 

Segundo Braga e Cobra (2004, p. 52) “o serviço educacional pode ser entendido 

como um ato ou desempenho oferecido por uma parte a outra. O desempenho é 

essencialmente intangível”. Os serviços educacionais criam valor e fornecem 

benefícios para os alunos e para os clientes que os empregam. Ainda para Braga e 

Cobra (2004) o valor para o aluno é o resultado de uma experiência, que gerou uma 

preferência decorrente da interação entre a escola e o aluno. 

 

A partir deste contexto, Fernandes (2016) esclarece que o marketing aplicado à 

educação é um conjunto de ações que têm como objetivo promover a execução do 

serviço educacional com objetivo de fortalecê-lo. 

  marketing de relacionamento é o ponto central do marketing educacional, 
pois representa uma vantagem competitiva, além de ser importante na 
contribuição para a diminuição de dois grandes problemas que assolam as 
instituições de ensino: a evasão escolar e a inadimplência. O marketing de 
relacionamento educacional foca a conquista de novos alunos, 
potencializando a sua captação por meio de manutenção, retenção e 
fidelização (Fernandes, 2016, p. 38). 

 

Hanson e Henry (1992) trazem novos elementos ao considerarem que o marketing 

educacional envolve o desenvolvimento ou aperfeiçoamento de programas 
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escolares específicos em resposta às necessidades e desejos de mercados-alvo 

particulares e usando meios eficazes de comunicação para entender essas 

necessidades e informar e motivar esses mercados. Dessa forma, o marketing 

educacional pode assumir um foco de curto prazo, mas o marketing estratégico leva 

a uma visão de longo prazo. 

 

Manes (1997, p. 99) sintetiza que o “marketing educacional é o processo de 

investigação das necessidades sociais, para desenvolver serviços educacionais com 

a intenção de satisfazê-las, de acordo com seu valor percebido, distribuídos em 

tempo e lugar, e eticamente promovidos para gerar bem-estar entre indivíduos e 

organizações”. 

 

Quanto à finalidade, Alves (2003) salienta que o marketing educacional deve orientar 

as IES para o mercado na busca de vantagens competitivas na construção de uma 

imagem positiva junto ao público-alvo. 

 

Já Trevisan (2002, p. 102) apresenta duas maneiras de vê-lo, afirmando que “apesar 

da importância do marketing para as IES, encontram-se posições favoráveis e 

desfavoráveis ao seu uso”. Nas posições favoráveis encontram-se a contribuição do 

marketing à missão educacional, ao desenvolver programas viáveis que possuam 

políticas de preço coerentes e comunicações eficazes. No entanto, os fatores 

desfavoráveis consideram o marketing incompatível com a missão da educação. O 

autor afirma ainda que o marketing educacional auxilia a instituição na identificação 

de suas próprias necessidades e as exigências dos clientes. Porém, o marketing só 

será eficaz em instituições que unam suas competências, objetivando agregar valor 

superior ao da concorrência. 

 

Ampliando a abordagem de Trevisan, uma perspectiva interessante sobre o tema é 

trazida por Maringe e Gibbs (2009). Embora sejam autores com visões distintas 

acerca do marketing educacional, ambos concordam que a educação nunca deve 

ser comoditizada, não deve ser vista como um móvel, em uma loja, com um preço. É 

ao mesmo tempo processo e produto da interação entre os alunos, o corpo docente, 

o material de aprendizagem e da variedade de recursos para auxiliar todo esse 

processo. Ainda, por ser muito importante, consideram que o valor dela seria 
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efetivamente entregue com uma perspectiva de marketing, porém para a promoção 

da educação pelo que ela pode contribuir com a sociedade e não focada no 

mercado. 

 

A competitividade crescente no setor educacional e as mudanças no mercado com a 

entrada de novos concorrentes têm levado as instituições a rever suas ações de 

marketing. Entre essas ações, estão a implantação de programas que procuram 

atender às necessidades dos alunos, a ampliação da percepção do mercado alvo e 

consequentemente, o aumento da demanda e da quantidade de matrículas. Essas 

instituições perceberam que era importante diferenciar o produto que está sendo 

oferecido, por meio da tecnologia, do preço, da qualidade do serviço, além de criar 

uma identificação com seu público (Fernandes, 2016; Maringe & Gibbs, 2009; 

Optlatka & Hemsley-Brow, 2012). "Deve-se identificar, principalmente, quais os 

fatores que melhoram a percepção e a preferência dos consumidores por 

determinado curso ou instituição" (Fernandes, 2016, p. 12). 

 

Sob o mesmo ponto de vista, Trevisan (2002) complementa que os programas e 

serviços de uma instituição de educação devem estar adequados às necessidades 

do seu público-alvo, uma vez que a concorrência está sempre à espreita. Assim, se 

a concorrência cresce, as instituições precisam criar novas ofertas para continuar no 

mercado, atividade essa que presume um assertivo planejamento. 

 

Dessa forma, com um foco de longo prazo, o marketing educacional geralmente está 

vinculado ao planejamento estratégico. O planejamento estratégico envolve a 

definição da missão da organização e o desenvolvimento de métodos e estratégias 

para alcançá-la da maneira mais eficaz possível (Porter et al., 2002). Se o 

planejamento estratégico permite que um sistema educacional visualize seu futuro, o 

marketing educacional é a ferramenta usada pelos gestores para vincular a 

realidade do presente às expectativas do futuro.  

 

Talvez a forma mais praticada de marketing educacional seja de curto prazo e não 

necessariamente vinculada a um plano estratégico. Entre as ações de curto prazo 

de marketing educacional, podem-se citar a participação em palestras, cursos e 
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programas para atender aos alunos, à família e à comunidade. Um programa de 

marketing educacional emerge de um planejamento (Hanson & Henry, 1992). 

 

Apesar do marketing ter uma aplicação empresarial, o uso do termo aluno ou cliente 

depende de como a instituição é dirigida por seus gestores, sem julgamentos 

prévios. Usando uma visão mais consumista, temos consumidores sem 

responsabilidade alguma pelo produto comprado, mas com todos os direitos por ele 

adquiridos. Em uma visão mais humanística, consideram-se os indivíduos, inseridos 

numa sociedade, e sendo cidadãos com direitos e responsabilidades (Maria, 2009). 

 

Em tempo, a autora toca num ponto relevante (e natural) para o marketing 

educacional, porém controverso nessa seara. Ao discorrer sobre as diferentes 

concepções de qualidade na educação superior, Muriel (2015) observa a existência 

de compreensões distintas, corroborando que a temática “aluno-cliente” seja de fato 

objeto de frequente discussão na comunidade acadêmica.  

 

Em um estudo reflexivo sobre o tema, Vergara e Amaral (2011) investigaram 

diversos autores e conceberam um olhar interessante para a matéria ao discutir os 

múltiplos contextos envolvidos como o posicionamento da IES à luz do mercado e 

sua competitividade, em concepções pedagógicas da educação, em explicitações 

sobre o papel do aluno no âmbito do processo educativo e na própria concepção do 

termo “aluno-cliente”. Como conclusão, as autoras avaliaram que aluno não é 

cliente, uma vez que ele “é um indivíduo que busca na instituição de ensino superior 

a realização da tarefa a que esta se propôs: educar” (Vergara & Amaral, 2011, p.12). 

Portanto, se novos processos e modelos de gestão se fazem necessários, que se 

busque formas de adotá-las, afinal, numa sociedade consumista/mercantilista, “os 

verdadeiros clientes são o mercado e a sociedade em geral que esperam receber 

profissionais preparados para responderem aos desafios de um mundo em 

transformação permanente” (Vergara & Amaral, 2011, p.12). 

 

Considerações feitas, Maringe e Gibbs (2009) ressaltam que o marketing como 

conceito vai além das percepções normalmente aceitas de publicidade e promoção. 

O marketing é a troca e entrega de valor entre aqueles que prestam o serviço 

educacional e aqueles que procuram se beneficiar dele. Portanto, o marketing não 
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deve ser visto como um meio para atingir um fim, mas como um processo de 

construção de relações baseadas na confiança e destinadas a capacitar os alunos. 

 

Para Poser (2005), uma escola que tem como objetivo não a venda de um produto e 

sim a educação, pode e deve fazer uso do marketing. Sabendo que sua missão é 

preparar seus alunos para a vida e para a sociedade, a escola procura entender 

suas necessidades e formas de atendê-los.  

 

Por seu turno, Fernandes (2016) defende que 

O marketing nas instituições educacionais não serve apenas para atrair seus 
clientes e alunos, como também para retê-los, conquistando sua fidelidade. A 
finalidade da função do marketing dentro das escolas é entender, criar e 
gerenciar as necessidades dos alunos (Fernandes, 2016, p. 26).  

 

Essas necessidades também estão muitas vezes relacionadas às necessidades dos 

pais ou da família. Para Facó (2008), há uma distinção entre ensino básico e 

superior, pois neste primeiro está a figura dos pais ou responsáveis, que compram o 

serviço e do aluno, que faz uso dele. No ensino superior, o próprio aluno adquire e 

utiliza o serviço educacional, tendo os pais ou responsáveis, muitas vezes, como 

apoiadores. 

 

Ainda segundo Facó (2008), uma característica desse mercado é que poucas 

pessoas, sejam os próprios alunos ou responsáveis, fazem matrícula em um curso 

ou escola sem antes consultar pessoas que já adquiriram o serviço. Ressalta 

também que o ensino não pode ser tratado somente como um produto. Ele atende 

ao estudante, à família, à comunidade, tendo impacto direto em todo o 

desenvolvimento de uma sociedade, reforçando o que Vergara e Amaral (2011) 

mencionaram anteriormente. 

 

Em um serviço educacional, há cinco características que o tornam distinto, a saber: 

1) intangibilidade - o serviço educacional é intangível, pois não pode ser testado 

antes de ser adquirido e, por isso, sua compra vem acompanhada, muitas vezes, de 

indecisões; 2) inseparabilidade - está relacionada ao fato de que o aluno consome o 

serviço no momento em que é produzido, e este não existe, se não houver o aluno; 

3) perecibilidade - o serviço educacional é perecível pois este só existe quando e 
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enquanto se faz o processo, sendo impossível estocá-lo; 4) variabilidade - a variação 

também é um elemento característico, pois o mesmo serviço, no caso de uma aula, 

sendo prestado várias vezes, não será o mesmo, levando-se em consideração o 

perfil do curso, a classe e o aluno; e  5) interferência -  diz respeito ao aluno, pois as 

suas condições e preparo vão influenciar o resultado final do processo. Todas estas 

características interferem na qualidade esperada do cliente e na sua percepção. 

(Facó, 2008). 

 

Para Gronroos (2009, como citado em Teixeira, Santini, Gullaci, & Lima, 2012), a 

intangibilidade de um serviço torna-o difícil de ser avaliado, pois não há como 

controlar e mensurar sua qualidade antecipadamente, ou seja, antes de ele ser 

executado. “Portanto, o controle da qualidade e o marketing têm de ter lugar, assim, 

devem estar presentes no momento e no lugar da produção e no consumo 

simultaneamente” (Gronroos, 2009, como citado em Teixeira, Santini, Gullaci, & 

Lima, 2012, p.39). E completa ainda o autor: “o cliente participa como recurso de 

produção”, o que torna mais complexa a condição (Gronroos, 2009, como citado em 

Teixeira, Santini, Gullaci, & Lima, 2012, p.39). 

 

Pesquisas mostram que um dos fatores que influenciam na escolha de um curso 

superior pelo aluno está relacionada à perspectiva de se obter um emprego a partir 

do curso de formação (Anderson, 2010). Bardagi, Lassance, Paradiso e Menezes, 

(2006) relatam que, nos anos finais do curso superior, os alunos sentem 

insegurança sobre sua inserção no mercado de trabalho e que procuram modos de 

ingressar no mercado da profissão escolhida. 

 

As instituições devem, portanto, criar formas de fortalecer o relacionamento com o 

aluno por meio do oferecimento de serviços de qualidade, juntamente com ações de 

marketing de relacionamento. O Centro de Carreira, objeto desta pesquisa, é uma 

proposta que busca auxiliar o aluno na conquista pela colocação profissional, 

propiciando a construção de um relacionamento baseado na confiança e na 

qualidade do serviço prestado, apresentando-se, por fim, como um instrumento de 

diferenciação da concorrência, de proximidade, de vínculo e de troca de valor entre 

a instituição, o aluno e a sociedade. 
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2.3  Fidelização do aluno 

 

A fidelização do aluno é um elemento essencial à sobrevivência e fonte de vantagem 

competitiva das IES. Os alunos são o que as IES têm de maior valor, assim, estreitar 

o relacionamento e torná-lo duradouro é crucial, tanto que manter um aluno satisfeito 

custa menos do que captar novos alunos e, além disso, potencializa resultados. 

(Ariza, 2007; Barreto & Crescitelli, 2013; Cravens & Percy, 2007; Kotler & Armstrong, 

2007; Kotler & Keller, 2019). 

 

Moutella (2003) ressalta que a vantagem competitiva da empresa é o conhecimento 

que essa possui do seu cliente, sendo todo o restante passível de ser oferecido por 

qualquer concorrente. Os clientes querem ser tratados de forma diferente, querem 

ser especiais e procuram constantemente novas experiências. Cabe à organização 

oferecer e antecipar esse desejo para que os alunos não se sintam atraídos por 

outra oferta. 

 

Nessa mesma linha, Ariza (2007) alerta que existe um esforço muito grande na 

atração de novos alunos por parte das instituições de educação, mas poucas se 

atentam a um fator simplesmente essencial: a permanência dos alunos já 

conquistados, por intermédio de uma gestão eficaz do relacionamento. Para tanto, 

se faz necessário que a instituição realize ações que levem ao encantamento, ou 

seja, desenvolva atividades que surpreendam positivamente alunos e familiares. 

 

Segundo Cobra e Ribeiro (2000), a fidelização é a ferramenta que objetiva 

conquistar lealdade na relação entre o consumidor e o fornecedor, impedindo a 

perda de clientes. Já para Barreto e Crescitelli (2013), a fidelização é conseguida 

através da satisfação dos alunos, o que leva a futuras intenções de compra. Alguns 

elementos são essenciais para esse processo de fidelização: 

1. o aluno deve perceber a qualidade dos produtos e serviços; 

2. é necessário que ele identifique os benefícios de manter um 

relacionamento com a IES, e 

3. é necessário que certas respostas afetivas sejam geradas no decorrer de 

tais relações. 
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Um fator considerado fundamental para a criação da fidelização e lealdade do 

consumidor é a diferenciação da marca, a qual ocorre quando a empresa entrega 

um serviço e o cliente percebe que é superior aos demais concorrentes. Todos os 

fatores que antecedem a aquisição do serviço, como qualidade, custo ou 

atendimento, corroboram essa percepção, tornando-se válida a avaliação de todos 

esses itens sobre a perspectiva do cliente (Bennett & Rundel-Thiele, 2005, como 

citado em Salles, Santos, Hora, & Morais, 2017). 

 

Oliver (2010) define a busca da satisfação como um desejo humano essencial para 

a realização de experiências na vida. A satisfação se distingue de outras intenções 

das empresas, como a busca pela qualidade e também de outras respostas 

psicológicas, como atitude e lealdade. A satisfação pode ser comparada a uma 

busca individual, uma meta a ser alcançada a partir do consumo de produtos ou 

serviços. Atender a um aluno de forma que ele se sinta satisfeito é uma premissa. 

Oliver (2010) destaca três motivos para isso: 

1. a satisfação em si é um estado final desejável de consumo; é um 

reforço, uma experiência agradável; 

2. evita a necessidade de tomar medidas adicionais de reparação ou 

sofrer as consequências de uma má decisão; e 

3. reafirma a capacidade de decisão do aluno na escolha da instituição de 

educação e do curso. 

 

Por sua vez, Kotler e Keller (2019) consideram que 

o sentimento de satisfação depende da oferta em relação às suas 
expectativas. De modo geral, satisfação é a sensação de prazer ou 
desapontamento resultante da comparação entre o desempenho (ou 
resultado) percebido de um produto e as expectativas do comprador. Se o 
desempenho não alcançar estas expectativas, o cliente ficará insatisfeito. Se 
alcançá-las ficará satisfeito. Se o desempenho for além das expectativas, o 
cliente ficará altamente satisfeito ou encantado (Kotler & Keller, 2019, p.141). 

 

Para Dugaich (2008), é a partir da captação do aluno e início dos seus estudos que 

a relação se intensifica e o aluno constrói sua percepção, o que reafirma a cada dia 

a sua escolha. O período em que o aluno está na escola deve ser usado para a 

construção de relacionamentos que se tornem duradouros. É o que Carlzon (2001) 

define como a “hora da verdade”. 
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Carlzon (   1) considera os momentos “hora da verdade” como aqueles em que o 

cliente utiliza um serviço adquirido e tem sua necessidade atendida. O conceito 

apresentado diz que a satisfação do cliente está no resultado da soma de todos os 

momentos da verdade de um cliente com a empresa. São os momentos em que o 

cliente obtém uma impressão da qualidade dos serviços prestados por determinada 

empresa. Quando o cliente é mal atendido, esta experiência fica marcada e gera a 

insatisfação. 

 

Transpondo esse conceito para uma IES, Dugaich (2008) ampara o pensamento de 

Carlzon argumentando que toda vez que um aluno entra em contato com a 

instituição, é uma “hora da verdade”. Esse momento foi resultado de todo o esforço 

da instituição em trazer esse aluno para estudar ali. Portanto, “o período do curso 

dever ser o tempo para a construção de relacionamentos profundos e encantadores 

para que se tornem duradouros” (Dugaich,    8, p.123) Isso depende 

absolutamente de uma visão abrangente de todos os membros da IES, vivenciando 

essa condição diariamente como uma filosofia de relacionamento. 

 

Os sentimentos do aluno na relação entre a instituição também são abordados por 

Kotler e Armstrong (2007) e Poser (2005). Os autores consideram alguns elementos 

comuns presentes nessa relação, destacando que os alunos tomam suas decisões 

de compra motivados pelos sentimentos e emoções e, ainda, que as pessoas 

precisam se sentir importantes para a instituição, ou seja, o aluno deseja ser 

valorizado e entender que a IES fará o possível para a realização do seu sonho ou 

desejo, tornando até mesmo o fator preço como componente subjetivo e nem 

sempre determinante muitas vezes. Dessa forma, a fidelização tem como elementos 

importantes os sentimentos envolvidos na relação entre aluno e instituição. 

 

Kotler e Keller (2019) enfatizam que as avaliações dos clientes sobre o desempenho 

de um produto dependem de vários fatores, sobretudo do tipo de relação de 

fidelidade que eles têm e mantêm da marca. Acrescentam ainda que essas 

avaliações advêm das expectativas formadas a partir das experiências de compras 

anteriores, informações, discurso público, da concorrência e, também, por 

recomendações de amigos e colegas. 
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Faz-se relevante perceber que a abordagem acima de Kotler e Keller (2019) se 

aproxima da perspectiva deste estudo quando considera a proposta de 

recomendação de um produto ou serviço, no caso em tela, de uma IES a partir de 

experiências bem-sucedidas anteriormente. Essa condição, segundo os autores, é 

fruto da fidelização do cliente e traz enormes benefícios para a empresa, mas os 

pesquisadores alertam que a gestão da IES e acompanhamento regular dos 

discentes é condição singular para esta retenção. 

 

Desta forma, a IES deve, portanto, dispor de meios para planejar, implantar e avaliar 

o relacionamento com seu aluno, a fim de fidelizá-lo. Desponta, dentro dessa 

perspectiva, uma metodologia simples e objetiva desenvolvida por Fred Reichheld 

em 2006, pautada em uma única pergunta a ser feita aos clientes e capaz de gerar 

uma métrica denominada Net Promoter Score® (NPS®), a qual será melhor 

explorada na próxima seção. 

 

2.4 A fidelização do aluno por meio do Net Promoter Score® (NPS®) 

 
Conforme visto anteriormente, as IES devem medir a satisfação de seus clientes 

com frequência, pois isso é um fator chave de fidelização. Existem diversos métodos 

para medir a satisfação de um aluno. É possível realizar levantamentos periódicos, 

bem como fazer perguntas adicionais aos entrevistados para avaliar a probabilidade 

de recomendação da IES, embora as pesquisas tradicionais de satisfação não 

ofertem o poder de mensurar o grau de lealdade com razoável precisão, além de 

não oferecerem ferramentas que permitam às empresas buscarem mudanças. 

(Kotler & Keller, 2019; Reichheld, 2018). 

 

Antes de prosseguir em nosso raciocínio, torna-se oportuno clarear o entendimento 

acerca de dois termos frequentes neste estudo e que estão intimamente ligados à 

satisfação: a fidelização e a lealdade. Diversos autores (Camargo, 2018; Diniz, 2018; 

Rez, 2013) destacam que a fidelização e a lealdade são etapas gradativas no 

relacionamento entre cliente e empresa e ambas implicam consumo constante e 

frequente, além de pressupor a existência de satisfação consolidada. A diferença 

básica entre elas estaria relacionada ao tempo. A fidelização estaria vinculada a 
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ações rápidas e de curto prazo, ao passo que a lealdade seria ligada a ações 

duradouras e de longo prazo. 

 

Os mesmos autores consideram, por fim, que, para acelerar a transição entre a 

etapa de fidelização para a lealdade, alguns elementos facilitadores são 

considerados, tais como a superioridade de uma organização perante a 

concorrência ou um mix exclusivo e diferenciado de produtos. 

 

Kotler e Keller (2019) asseveram que Reichheld desenvolveu o NPS® em resposta 

aos levantamentos excessivamente complicados e ineficazes que eram realizados 

com os clientes. A partir dessa condição, o autor propõe a mensuração da satisfação 

através de uma única pergunta que ele denomina como sendo a pergunta definitiva: 

“Qual a probabilidade de você nos recomendar a um amigo ou colega”? Essa é a 

pergunta chave do método Net Promoter Score® – NPS® desenvolvido por Reichheld 

(2018). 

 

O NPS® é um indicador que mensura o grau de satisfação e fidelidade dos 

consumidores de qualquer tipo de empresa. Ele é usado por empresas de todo o 

mundo como forma de acompanhar o crescimento e a evolução dos seus negócios a 

partir da análise dos resultados obtidos (Duarte, 2018). 

 

Reichheld (2018) considera ainda que o NPS® é um indicador capaz de trazer 

resultados quantitativos, a partir da escala de notas de 0 a 10, e qualitativos, 

baseado em perguntas adicionais e específicas para entender o que precisa ser 

adequado/observado. 

 

O NPS® se baseia na crença de que os alunos podem ser divididos em três 

categorias: 

a) Promotores – são aqueles entusiastas que continuam comprando de uma 

instituição e insistem para que os amigos façam o mesmo. São os que deram 

notas 9 e 10 na escala proposta. 

b) Neutros – são os alunos satisfeitos, mas pouco entusiasmados e que podem 

migrar para outro concorrente. São os que deram notas 7 e 8 na escala 

proposta. 
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c) Detratores – são aqueles que estão infelizes com o produto ou serviço e se 

encontram presos a uma relação ruim. São os que deram notas iguais ou 

menores que 6 na escala proposta. Essa relação ruim muitas vezes é mantida 

ou sustentada de diversas formas. O aluno pode se ver obrigado a usar o 

produto ou serviço pelo fato de não poder adquirir outro no momento ou até 

mesmo estar preso a ele, devido a contratos. 

 

A Figura 3 expõe a escala NPS®, com seus níveis de mensuração. 

 
Figura 3 
Net Promoter Score® - NPS® 
Fonte: Reichheld, F. F. (2018). A pergunta definitiva 2.0: como as empresas que implementaram o net 
promoter score prosperaram em um mundo voltados aos clientes (p. 5). Rio de Janeiro: Alta Books. 
 

O cálculo para o NPS® é obtido através da aplicação da fórmula: 

NPS® = (Porcentagem de Alunos Promotores) – (Porcentagem de Alunos 

Detratores) 

Após o cálculo do NPS®, as empresas são classificadas em zonas como: 

a) Zona de Excelência: pontuação entre (75 e 100) – São as empresas que 

estão desenvolvendo bem sua relação com o aluno e esse tem uma visão 

positiva da empresa. Sãs as que mais conquistam defensores da marca. 

b) Zona de Qualidade: pontuação entre (50 e 74) – são as empresas que 

possuem vários pontos positivos, porém alguns pontos foram insuficientes. É 

o tipo de avaliação em que algum acontecimento fez com que o aluno tenha 

alguma ressalva. 
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c) Zona de Aperfeiçoamento: pontuação entre (0 e 49) – são as empresas que 

necessitam rever seus processos e atendimento ao aluno para que ajustes 

sejam realizados. A empresa precisa realmente ouvir os feedbacks e 

desencadear ações, como mudança de processos, treinamentos de equipe e 

olhar para o seu aluno. 

d) Zona Crítica: pontuação entre (-100 e -1) – são empresas que 

proporcionaram experiências negativas aos alunos e que possuem uma 

imagem desqualificada no mercado. A instituição nessa faixa precisa 

repensar sua estratégia de atendimento ao aluno. 

Além de ser uma boa métrica para a fidelidade do relacionamento entre marca e 

alunos, o NPS® apresenta algumas outras vantagens listadas a seguir (Duarte, 

2018): 

a) Simplicidade: com uma simples questão e facilidade de calcular o índice, 

sem coeficientes complexos de cálculos e correlações entre índices, permite 

que a probabilidade de resposta por parte do aluno ao questionário de 

satisfação seja maior, bem como o estabelecimento de relação de 

posicionamento da marca; 

b) Agilidade: pela simplicidade do teste, e pronto feedback, a IES é capaz de 

rapidamente orientar seus funcionários a sanarem as reclamações feitas; 

c) Quantificável e Comparável: apresenta uma metodologia eficiente para 

quantificar a lealdade do aluno à marca e permite o registro histórico através 

da periodicidade de sua simples aplicação, possibilitando o acompanhamento 

e ajustes de planejamento; 

d) Padronizado: amplamente conhecido e utilizado por empresas do mundo 

todo, como Apple, General Electric, Blue Jet e American Express; 

e) Comparabilidade: permite uma comparação em relação a outros 

concorrentes.  

Duarte (2017) salienta que, apesar de ser uma métrica comumente utilizada em 

setores comerciais, tais como segmentos de varejo, de saúde, seguradoras, entre 

outros, hoje têm crescido os exemplos de aplicação do NPS® no setor da educação.  

Estabelecimentos educacionais utilizam o NPS® como uma forma de medir o grau de 
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satisfação de seus alunos e de obter informações a respeito dos pontos fortes e 

fracos de suas experiências. 

 

É diante desta condição que desponta a perspectiva de as IES buscarem melhorar a 

fidelização de seus alunos a partir da oferta de serviços de qualidade em todo seu 

portfólio, com diferenciação competitiva (Kotler & Armstrong, 2007; Kotler & Keller, 

2019; Mishra & Mishra, 2009; Barreto & Crescitelli, 2013; Dugaich, 2008). 

 

Seth Godin (2011) já sinalizava em um artigo publicado na Harvard Business Review 

que a única alternativa para vencer é criar algo escasso, algo valioso, algo pelo qual 

as pessoas paguem mais. Dessa forma, como diferenciação competitiva, os Centros 

de Carreira representam um serviço adicional e, ainda hoje, escassos no contexto 

de uma IES, o que veremos a seguir com mais detalhes. 

 

2.5 Centros de Carreira  

 

Como forma de compreender melhor um Centro de Carreira ou Núcleo de 

Empregabilidade, como também é conhecido, torna-se relevante perpassar dois 

conceitos, mesmo que de modo breve: carreira e empregabilidade. 

 

A definição de carreira sofreu, desde o início da era industrial no século XIX, 

mudanças em seu significado devido às características sociais, culturais, 

econômicas e políticas da sociedade (Dutra, 1999). Embora natural, essa dinâmica 

fica mais acentuada a partir de previsões do respeitado Institute for the Future do 

Vale do Silício, cujos preceitos consideram que devemos nos preparar para um 

mundo mais "volátil, incerto, complexo e ambíguo" (na sigla em inglês, VUCA – 

Volatility, Uncertainty, Compexity, Ambiguity) durante os anos que antecedem 2025, 

e isso inclui especialmente a educação e seu papel na formação profissional 

(Johansen & Ronn, 2014). 

 

Assim, considerando as mudanças no conceito de carreira, essas se devem também 

às mudanças no mercado de trabalho por meio da reestruturação das empresas, 

avanço da tecnologia e alterações nas legislações e políticas de emprego, não só no 

Brasil, como no mundo. 
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Basicamente as carreiras podem ser divididas em dois modelos principais: o modelo 

tradicional e o modelo moderno. O modelo tradicional se manteve até os anos de 

1970 e incluiu ideias de que a carreira era feita por um homem pertencente aos 

grupos dominantes socialmente. Suas características são a estabilidade, progressão 

linear vertical e divisões de sexo. Por outro lado, o modelo moderno, em vigor desde 

a década de 1970, caracteriza-se por uma progressão de carreira de forma 

descontínua e com maior instabilidade, destacando-se um maior grau de instrução, 

maior acesso de indivíduos do sexo feminino ao mercado de trabalho, aumento dos 

direitos individuais, flexibilização do trabalho e globalização da economia (Chanlat, 

1995, como citado em Melo, 2018; Dutra, 1999). 

 

De forma complementar, Evans (1996, como citado em Melo, 2018) destaca que 

atualmente a carreira não pode mais ser comparada a uma escada, mas sim a um 

espiral. Esse espiral representa as várias fases na carreira, em que o indivíduo 

muitas vezes carrega mais de uma formação acadêmica e realiza vários tipos de 

trabalho durante a vida profissional. 

 

Associado à carreira, o termo empregabilidade tem sido usado para definir a 

capacidade de um indivíduo em se preparar para este mercado em constante 

mudança e estar apto a nele atuar. Assim, a formação contínua é um elemento 

essencial para que o profissional possa manter essa empregabilidade e potencializar 

sua inserção e permanência nele (Lena, 2010). Meister (1999, como citado em Eboli, 

2004) complementa enfatizando a empregabilidade como a capacidade de 

ocupacionalidade para a vida toda em lugar do emprego para a vida toda. 

 

Além disso, o cotidiano nos ambientes empresariais exige um bom relacionamento 

interpessoal em todos os níveis hierárquicos, o que faz com que o indivíduo não 

desenvolva somente competências técnicas, mas que conheça a si mesmo e 

compreenda a relação com o próximo. Trabalho em equipe, resiliência, capacidade 

em resolver problemas, agregar valor à equipe são características essenciais ao 

ambiente empresarial nos dias de hoje para manter sua empregabilidade 

(Malschitzky, 2004; Lena, 2010; Coutinho; Krawulski; Soares, 2007). 
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Para os autores supracitados, existe uma necessidade crescente de novas 

habilidades, criatividade e raciocínio em uma ampla variedade de carreiras. No 

século XXI, os trabalhadores em muitos campos precisam saber como lidar 

efetivamente com a prática profissional, detectar tendências e padrões em grandes 

quantidades de informações, usar computadores para resolver problemas 

(pensamento computacional) e fazer previsões sobre as relações entre diferentes 

componentes de um sistema. 

 

O que é realmente necessário são indivíduos que possam fazer uso dessas 

ferramentas de forma produtiva, fazendo as perguntas certas e, em seguida, 

interpretando os resultados de forma sensata (Coutinho, Krawulski & Soares, 2007). 

 

A escolha por uma carreira é cercada por elementos que interferem diretamente na 

seleção de um curso universitário pelo aluno. Essa escolha muitas vezes está ligada 

à classe social, e o discente realiza esta escolha devido a limitações econômicas e 

sociais nas quais está inserido. Muitas incertezas também envolvem esta escolha, 

pois, frequentemente, o aluno a faz sem ter noção das perspectivas futuras. 

Portanto, o indivíduo, ao se inscrever em um curso universitário, tem como objetivo 

final obter um trabalho que garanta sua sobrevivência, que traga a ele satisfação 

pessoal e profissional (Dias & Soares, 2012). 

 

Há necessidade de as IES oferecerem condições para minimizar essas incertezas e 

permitir ao aluno uma melhor qualificação e, consequentemente, maior 

empregabilidade e progressão na carreira. Algumas instituições têm criado os 

centros de carreira com o intuito criar novas modalidades de serviços prestados aos 

alunos e egressos, por meio da oferta de atividades e programas voltados ao 

aperfeiçoamento e inserção profissional e à maior efetividade na articulação entre a 

IES e organizações externas, através de ações de estágio, emprego e 

desenvolvimento de carreiras (INEP, 2015). 

 

Este cenário evidencia que as IES passam a ter um papel crucial no apoio aos seus 

discentes na construção das suas trajetórias de carreiras e empregabilidade, fato 

esse que será tratado na próxima seção, considerando-se a relação entre os centros 

de carreira nas IES.  
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2.6 Os Centros de Carreira nas IES 

 

Centro de Carreira, Núcleo de Empregabilidade ou Centro de Orientação 

Profissional, como são conhecidos em algumas universidades, esses espaços têm 

como principal objetivo aproximar o aluno do mercado de trabalho e prepará-lo para 

ali ingressar: 

O papel fundamental do Núcleo de Empregabilidade é preparar alunos e ex-
alunos para o mercado de trabalho, estimulando-os a encontrar o caminho 
para a realização profissional por meio de orientação ao aprender a aprender, 
para um mundo de incertezas, de mutação, para o começar de novo e de 
novo, recomeçando quantas vezes for necessário (Malschitzky, 2012, p. 152). 

 

Embora sejam relativamente recentes no Brasil, estes espaços possuem uma 

maturidade importante no exterior, sobretudo nos Estados Unidos e Europa onde a 

cultura da integração do binômio universidade-mercado já é algo bastante 

consolidado (Collor, 2019; Passos, 2017). 

 

Algumas instituições de educação superior brasileiras têm se destacado nesse 

contexto ao já terem implementado essa estratégia em suas realidades e relatarem 

experiências significativas. É o caso da Pontifícia Universidade Católica (PUC) em 

suas unidades do Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, da Universidade de 

Fortaleza (UNIFOR) no Ceará e da Univates, também no Rio Grande do Sul. Em 

comum a todas elas, há a existência de uma parceria com a Symplicity, plataforma 

que oferece soluções de empregabilidade, internacionalmente reconhecida por sua 

atuação em grandes universidades como Harvard University, Cornell University, 

London Business School, University of Cambridge, entre outras. 

 

Isso posto, as instituições de educação superior inegavelmente enfrentam o desafio 

de preparar seus alunos para as melhores oportunidades de carreira, durante a 

formação e após a graduação. Frente aos desafios e ao contexto do mercado, as 

IES que tiverem melhores índices de empregabilidade e iniciativas inovadoras na 

área serão aquelas que atrairão e reterão mais estudantes (Collor, 2019). 
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Collor (2019) enfatiza ainda que a criação de um centro de carreira por uma IES 

deve ser vista de forma estratégica e, portanto, estar alinhada com o planejamento 

da instituição como um todo. 

 

Não obstante, a realidade até aqui apresentada, os centros de carreiras possuem 

uma característica que pode ser considerada importante às IES na perspectiva do 

marketing de relacionamento. Vista muitas vezes como um serviço adicional ao 

produto ofertado pelas instituições de educação, essa estratégia é semelhante aos 

programas de fidelidade tão comuns nas ações de relacionamento entre uma 

empresa e seu público-alvo. Destarte, o aluno, ao considerar a aquisição de um 

curso, normalmente não espera a entrega desse serviço agregado (Dugaich, 2008). 

 

De acordo com a plataforma online especializada em recursos humanos CMOV1, as 

IES devem investir em Centros de Carreira objetivando apoiar constantemente seus 

alunos na busca por oportunidades de vagas junto ao mercado de trabalho, sendo 

este suporte especializado e focado a partir de um calendário de eventos e 

atividades como workshops, palestras, feiras de carreiras, orientações individuais de 

carreira, visitas a empresas, e outros. Ainda, destaca a importância de se pensar em 

formas de diversificar as ferramentas utilizadas entre eventos presenciais e 

atividades online a fim de atingir um maior efetivo de interessados. 

 

Lena (2010), em consonância com Collor (2019) e Dugaich (2008), assevera que a 

formação superior e a empregabilidade são dois fatores relacionados. Quanto maior 

o nível educacional do indivíduo, melhor sua qualificação profissional e 

consequentemente seu salário. No entanto, a facilidade de acesso ao ensino 

superior e o aumento de profissionais com graduação superior no mercado de 

trabalho, fizeram com que o valor do salário pago no mercado de trabalho tenha 

diminuído nas últimas décadas puxando para baixo também todos os outros salários 

oferecidos para aqueles com grau de instrução inferior. 

 

                                            
1
  Disponível em: https://blog.cmov.com.br/ensino-superior-carreira. Recuperado em 25 de fevereiro 

de 2020. 

https://blog.cmov.com.br/ensino-superior-carreira
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Outro fator a ser considerado, o qual faz com que um centro de carreira se torne 

importante dentro da relação do ensino superior e dentro do mercado, é que dobrou 

o número de pessoas graduadas sem emprego ou atuando em trabalho precário. 

Isso fez com que 20% dos trabalhadores com ensino superior com novos contratos 

estejam em função de baixa qualificação. De acordo com dados do IBGE, em 2019, 

são 2,5 milhões de pessoas com ensino superior completo que estão 

desempregadas, desalentadas ou trabalhando menos do que gostariam. Desse 

modo, muitos acabam por aceitar trabalhos menos qualificados para poder 

conseguir um emprego (Fraga & Cagliari, 2019). 

 

Curiosamente, como contraponto a este panorama, uma pesquisa recente realizada 

pelo Instituto Semesp (2020) sobre a empregabilidade, feita com egressos que já 

trabalhavam antes de concluir a faculdade e que continuam empregados, mostrou 

que a graduação proporciona um aumento de 162% nos rendimentos, em média. 

Esse mesmo estudo apresentou ainda outros elementos importantes para a 

discussão, como a baixa taxa de acesso ao ensino superior – menos de 20% da 

população brasileira entre 25 e 34 anos concluíram a graduação. Houve a inserção 

de 2/3 dos egressos formados em até 3 anos no mercado de trabalho, sendo que a 

maioria desses conquistaram o primeiro trabalho ainda enquanto estudavam e por 

fim, o destaque para as experiências bem-sucedidas advindas de ações que 

resultam de um relacionamento mais duradouro com os empregadores, objetos de 

uma abertura ao diálogo contínuo entre a IES e o mercado de trabalho, campo 

propício para o foro de atuação dos centros de carreiras. 

 

Harmonizado ao já citado pensamento de Carlzon (  11), a “hora da verdade” para 

uma IES é quando ela consegue verdadeiramente transformar o aluno nos mais 

diversos aspectos, sobretudo na perspectiva social, aquela em que o ensino superior 

mais se caracteriza a partir da sua formação, qualificação e inserção no mercado de 

trabalho, facilitada pelo suporte de um centro de carreira. 

 

Como visto, existe uma estreita relação entre as instituições de educação superior e 

os centros de carreira, restando terreno fértil para o cultivo de sinergias 

multidirecionais capazes de atender aos anseios da sociedade em que essas se 

inserem. Mas para que isso realmente ocorra, é crucial que esses centros possam 
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de fato contribuir para a educação e para a carreira de seus alunos. Esse tópico será 

tratado a seguir.  

 

2.7 Relação entre Centro de Carreira e Educação para carreira 

 

O Centro de Carreira está relacionado à educação para a carreira, modalidade de 

orientação a ser desenvolvida de forma sistemática no contexto escolar que tem sido 

considerada cada vez mais importante no quadro geral das intervenções de carreira 

em vários países (Munhoz & Mello-Silva, 2011, como citado em Watts & Sultana, 

2004). 

 

Quatro elementos são fundamentais para concepção de educação para carreira: o 

conceito ampliado de trabalho, a infusão curricular, o aprimoramento de hábitos e 

atitudes de trabalho e o conceito de colaboração. 

 

Nessa concepção, o estudo também é considerado trabalho, que é um dos pilares 

da educação para carreira, sendo que este nem sempre está relacionado a algum 

tipo de remuneração. A infusão curricular está relacionada à questão de valores, 

conhecimentos e atitudes que são usados para o desenvolvimento vocacional e da 

carreira. Considera-se que o meio social onde a pessoa está inserida tem influência 

marcante também sobre o desenvolvimento da carreira, pois é ele que determina 

muitos traços da personalidade da pessoa durante o processo de formação do 

indivíduo. A colaboração está mais relacionada à parceria entre a instituição de 

educação e a comunidade, no caso aqui, a que emprega o aluno. Tal colaboração 

diz respeito às responsabilidades e avaliações que devem ser divididas (Munhoz & 

Melo-Silva, 2011). 

 

Aliado a esses conceitos, Barton, Farrel e Mourshed (2013) apresentam as sete 

melhores práticas para apoiar os alunos no desenvolvimento da carreira. Extraído de 

sua análise de 100 dos mais inovadores e bem-sucedidos programas em todo o 

mundo, ele pontua ser indispensável: 

1) melhorar o acesso à carreira em formação; 

2) abordar percepções sociais; 

3) tornar a educação mais acessível; 
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4) apoiar os alunos através da graduação; 

5) oferecer oportunidades de aprendizado prático; 

6) melhorar a comunicação entre as partes interessadas em educação; 

7) trabalhar com os alunos, no início, o processo. 

 

O centro de carreira, por sua vez, pode desempenhar um papel importante na 

execução das práticas anteriormente mencionadas e, consequentemente, fortalecer 

o marketing de relacionamento da instituição junto a este aluno, como poderá ser 

visto na pesquisa de campo descrita a seguir. 

 

2.8 Marco teórico 

 
Como conceitos que foram delineados neste referencial teórico, destacam-se a 

abordagem acerca do conceito de marketing, de marketing de relacionamento e 

marketing educacional e, por conseguinte, o conceito de fidelização e a metodologia 

do Net Promoter Score® (NPS®). Perpassado este caminho, vieram as apreciações 

finais sobre o conceito de centro de carreira e que podem ser melhor apreciados na 

Tabela 1. 

 
Tabela 1 
Marco Teórico 

 
Conceitos / Abordagem 

 
Autores Síntese 

 
 
 
 
 
Marketing / Fidelização 

Kotler & Armstrong 
(2007) 
 

os autores apresentam nesta obra os 
conceitos modernos acerca do marketing e 
exemplificam por meio de aplicações práticas, 
ilustrando como criar valor para o cliente e 
como torná-los fiéis diante das constantes 
oscilações econômicas pelas quais passam os 
mercados 

  
 
Kotler & Keller (2019) 

Os autores são referência na área de 
marketing e sua obra apresenta os princípios 
fundamentais e contemporâneos da 
administração do marketing nas empresas. 

 
 
Marketing de 
Relacionamento 

 
 
Barreto e Crescitelli 
(2013) 

os autores apresentam os principais conceitos 
sobre marketing de relacionamento e apontam 
maneiras de como implementar e gerenciar o 
marketing de relacionamento nas empresas. 

(continua) 
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(conclusão) 
Relacionamento 

Dugaich (2008) 
 

a autora organiza, a partir de forma objetiva, 
uma leitura bem particular do marketing de 
relacionamento nas instituições de educação 
em sintonia com o ambiente competitivo e 
dinâmico do mercado. 

 
 
 
 
 
Marketing Educacional 

Facó (2008) 

o autor estabelece uma visão geral e 
abrangente do marketing educacional, 
considerando suas principais características, 
apreciando a ótica da qualidade, das 
informações e do planejamento e conclui seu 
estudo apresentando um cenário do ensino no 
Brasil. 

 
 
 
Empregabilidade  

 
 
 
Lena (2010) 

a autora faz uma análise das relações do 
trabalho e empregabilidade na atualidade. 
Para ela, compreender como o mercado se 
organiza e como se dão essas relações 
atualmente são fundamentais para a 
organização da pesquisa e do estudo de caso. 

 
 
Centro de Carreira  

 
 
Malschitzky 
(2004) 

a autora apresenta um modelo de núcleo de 
empregabilidade para instituições de educação 
superior. A partir desse modelo, é possível 
validar e reconsiderar algumas ações do 
centro de carreira, objeto do estudo de caso. 

 
 

Net Promoter Score
®

 

 
 
Reichheld (2018) 

O autor apresenta a metodologia do Net 

Promoter Score
®
 (NPS

®
), usada globalmente 

por empresas de diversos segmentos para 
avaliar a fidelização do aluno junto à 
instituição. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020). 
 
Veremos na sequência a seção de Metodologia.   
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3  Metodologia 

 

A metodologia consiste em estudar e avaliar os métodos e técnicas disponíveis para 

realização de uma pesquisa de forma a conduzir à captação e ao processamento de 

informações com o objetivo de responder ao problema da pesquisa (Barros & 

Lehfeld, 2008). Endossa-se a questão norteadora da presente pesquisa: As ações 

do Centro de Carreira do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro podem 

contribuir para a fidelização do aluno, sob a perspectiva do Net Promoter Score® – 

NPS®? 

 

Assim, nesta seção são apresentados os métodos empregados para que o objetivo 

geral e os objetivos específicos sejam alcançados. A metodologia adotada possui 

caráter quali-quantitativo e dividiu-se em duas etapas, sendo a primeira referente à 

análise de dados qualitativos e a segunda referente à análise quantitativa à luz da 

métrica NPS®. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como descritiva. Neste tipo de pesquisa não há 

interferência do pesquisador. Barros e Lehfeld (2008, p. 84) consideram que seu 

objetivo é “descobrir a frequência com que o fenômeno ocorre, sua natureza, 

características, percepções, causas, relações e conexões comuns com outros 

fenômenos”, ou seja, neste caso, verificar se as ações do Centro de Carreia 

contribuem para a fidelização dos alunos do Claretiano. Malhotra (2006) aprecia que 

o caráter descritivo apresenta um estudo planejado de forma estruturada, do qual 

fazem parte a análise de dados primários; neste caso, o uso de questionário 

aplicado e dados secundários com a utilização da pesquisa bibliográfica e 

documental. 

 

A abordagem do estudo terá um caráter quali-quantitativo. Este tipo de abordagem 

considera as especificidades de ambos os métodos sem que eles se excluam. De 

acordo com Creswell (2010), o desenvolvimento e a legitimidade percebida destes 

dois métodos geraram uma popularização da pesquisa de métodos mistos, a qual 
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abrange os pontos fortes, tanto da abordagem qualitativa, quanto da quantitativa, 

proporcionando uma maior compreensão dos problemas estudados. 

 

Deste modo, a pesquisa qualitativa “é uma metodologia de pesquisa não-estruturada 

e exploratória baseada em pequenas amostras que proporciona percepções e 

compreensão do contexto do problema”, restando seu foco no caráter subjetivo do 

objeto analisado de acordo com Malhotra (2006, p.156). De forma complementar, a 

pesquisa quantitativa, também vista como um processo de coleta e análise de dados 

numéricos, tratados em bases estatísticas (Collis & Hussey, 2005) e, portanto, mais 

alinhada à objetividade, se torna útil para iluminar a consecução dos objetivos do 

estudo ao apreciar a simplicidade da métrica do NPS®. 

 

Quanto aos meios, trata-se de um estudo de caso, caracterizado por Vergara (2010) 

pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetivos, de maneira que 

permita o seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível 

mediante os outros delineamentos considerados. É também relevante seu valor para 

a investigação de um fenômeno, em seu contexto real (Gil, 2002). O presente caso, 

como dito anteriormente, observa a realidade apresentada pelo Centro de Carreira 

do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. 

 

Um estudo de caso possui certas limitações quanto à sua capacidade de 

generalização de seus resultados a outros contextos e realidades organizacionais. 

(Collis & Hussey, 2005). Contudo, seu aspecto positivo é justamente a possibilidade 

de se aprofundar na investigação da fidelização dos alunos do Claretiano a partir da 

experiência com o projeto Centro de Carreira, trazendo resultados que podem 

auxiliá-lo na atuação junto a sua comunidade acadêmica. 

 

3.2 Unidade de análise e observação: o estudo de caso  

 
O presente estudo de caso tem como objeto de estudo o projeto piloto denominado 

Claretiano – Centro de Carreira, cujo início de sua implementação ocorreu em março 

de 2019. O Centro de Carreira está inserido no contexto institucional do Claretiano – 

Centro Universitário de Rio Claro, uma unidade do Claretiano – Rede de Educação, 

grupo educacional que tem suas origens remontadas ao fundador, Santo Antônio 
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Maria Claret, quando da chegada dos Missionários Filhos do Imaculado de Maria, 

também conhecido como Missionários Claretianos, em terras brasileiras, no final do 

século XIX. Os Missionários Claretianos são responsáveis pela atuação do 

Claretiano – Rede de Educação no Brasil, atualmente composta por 8 unidades de 

educação básica, 6 unidades de educação superior e 120 polos de apoio presencial 

para a educação a distância no Brasil e 5 no exterior, que oferecem cursos 

universitários de graduação e pós-graduação, conforme se observa na Tabela 2. 

 

Tabela 2 
Unidades do Claretiano – Rede de Educação 

Cidade Tipo de ensino Denominação 

Batatais/SP Básica Claretiano – Colégio São José 

 
Superior / Pós-graduação Claretiano – Centro Universitário 

Belo Horizonte/MG Básica Claretiano – Colégio 

Curitiba/PR Superior / Pós-graduação Claretiano – Studium Theologicum 

Rio Claro/SP Básica Claretiano – Colégio 

 
Superior / Pós-graduação Claretiano – Centro Universitário 

São Paulo/SP Básica Claretiano – Colégio 

 
Superior / Pós-graduação Claretiano – Campus de Rio Claro 

Taguatinga/DF 
 

Básica 
Superior 

Claretiano – Centro Educ. Stella Maris 
Faculdade Claretiana de Brasília 

Boa Vista/RR 
Básica 
Superior 

Claretiano – Colégio 
Claretiano – Faculdade de Boa Vista 

Marabá/PA Básica Claretiano – Colégio A Fazendinha 

São Miguel do Guaporé/RO Básica Claretiano – Colégio 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do site da rede Claretiano (2020).   

 

O Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro, resumidamente, constitui-se como 

sendo uma sociedade civil de direito privado de fins educacionais, confessional, 

filantrópica e de caráter comunitário. Na Tabela 3, tem-se dados relevantes e 

contemporâneos da unidade. 

 

Tabela 3 
Dados do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro 
  Modalidade de oferta   Presencial  

  Cursos oferecidos   20  

Número de funcionários   233  

      cnico-administrativos 
    Docentes 
  

  126 (54%) 
  107 (46%) 
 

 

  Número de discentes   2141 alunos  

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do Business Intelligence ClikView (2020). 
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Atualmente, o Claretiano – Centro Universitário busca atender às necessidades loco-

regionais de Rio Claro, caracterizada por ser uma área rica e desenvolvida, 

estrategicamente localizada numa região central do estado de São Paulo. Segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020) destacam-se no 

contexto econômico a riqueza capitaneada pela área de prestação de serviços, 

seguida da indústria e, menos prevalente, o agronegócio. 

 

O setor de serviços tem uma alta diversificação, mas observa-se relativa 

concentração no segmento alimentício, com destaque para os restaurantes, seguido 

de artigos de vestuário e de atenção ambulatorial (IBGE, 2020). 

 

Na indústria, a diversificação é percebida pela presença de vários segmentos 

instalados, de instrumentos médicos e aparelhos ortopédicos a montadoras 

multinacionais de automóveis e eletrodomésticos. Um expoente destacado é o 

segmento cerâmico, sendo considerado sede do maior polo ceramista da América 

Latina. Mais recentemente, seu crescimento foi impulsionado pela presença 

marcante de grandes montadoras do setor automotivo, demandando importantes 

investimentos em infraestrutura e educação. Foram instaladas fábricas da Mercedes-

Benz em Iracemápolis, da Honda, em Itirapina, da Hyundai, em Piracicaba e da 

Volkswagen, em São Carlos, todas num raio de poucos quilômetros de Rio Claro. De 

acordo com o então parlamentar estadual Aldo Demarchi (2014), ao noticiar à época 

sobre o crescimento da região de Rio Claro, afirmou que: “A mudança político/social 

que tudo isso trará deve influir na cultura e costumes. A especialização exigirá mão 

de obra qualificada, aproveitando o potencial de nossa gente. Precisamos garantir 

aos nossos jovens [um] futuro bem melhor2”, cenário mais que propício para incubar 

o projeto Centro de Carreira.  

 

Diante deste panorama, considerando seu Plano de Desenvolvimento Institucional 

2017-2021 (Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro, 2017), a instituição 

alcançou com nota máxima em 2018 sua transformação acadêmica de faculdade 

                                            
2
 Fonte: Recuperado de: https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=355024. Acesso em 01 de setembro de 

2020. 

https://www.al.sp.gov.br/noticia/?id=355024
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para centro universitário, autorizado pelo Ministério da Educação (MEC), permitindo 

estrategicamente maior autonomia e ampliação de seu campo de atuação. 

 

A partir dessa nova realidade, a Instituição tem investido fortemente na consolidação 

de atuação nas áreas existentes e expandido seu portfólio com a abertura de novos 

cursos, tais como Medicina, em 2018, Gastronomia, em 2019 e Psicologia e Design 

Gráfico, em 2020. Por conseguinte, seu mix de cursos encontra-se coerente com as 

necessidades de seu mercado de atuação e da sociedade em geral, conforme se 

pode verificar na Tabela 4.  

 

Tabela 4 
Cursos de graduação Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro 

Curso/Habilitação Nº de vagas 

Administração 120 

Análise e Desenvolvimento de Sistemas 60 

Biomedicina 60 

Ciências Contábeis 60 

Comunicação Social – Hab. em Publicidade e Propaganda 60 

Direito 120 

Educação Física - Bacharelado 60 

Engenharia Elétrica 60 

Engenharia Mecânica 60 

Estética 60 

Gastronomia 60 

Medicina 60 

Nutrição 60 

Pedagogia 60 

Psicologia 60 

Tecnologia em Comércio Exterior 60 

Tecnologia em Design Gráfico 60 

Tecnologia em Gestão Financeira 60 

Tecnologia em Logística 120 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos 120 

Fonte: Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro (2017). Claretiano Institucional PDI 2017-2021: 
Disponível em: https://claretiano.edu.br/rioclaro/institucional/pdi  

 

Paralelamente, fortalecido e apoiado no crescimento da oferta de cursos e na 

consolidação de um grande processo de reestruturação geral iniciado em 2012 e 

que culminou na criação do Claretiano – Rede de Educação (Claretiano, 2014), a 

instituição incorporou ao processo de aprendizagem e ensino novos elementos, tais 

como: desenvolvimento e expansão de novas estratégias e tecnologias 

educacionais, melhorias e ampliações em suas instalações físicas, aprimoramento, 

https://claretiano.edu.br/rioclaro/institucional/pdi
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capacitação e desenvolvimento de seu corpo docente, técnico-administrativo e corpo 

diretivo, contribuindo para a melhor consecução dos seus objetivos. 

 

Em tempo, acerca da concepção do Claretiano – Rede de Educação, vale destacar 

que seu projeto abarcou a estruturação educativa e administrativa da Rede, 

contando com o apoio de uma consultoria especializada em serviços educacionais, 

com foco na melhoria das estratégias de gestão e de criação de um novo modelo de 

governança alinhado à missão institucional e ao Projeto Educativo Claretiano (Piva & 

Mazula, 2007), adotando estratégias de gestão por processos, de modo a estruturar 

e dar sustentabilidade a essa nova constituição. 

 

A partir desse contexto, nasceu o projeto Claretiano – Centro de Carreira. 

Conceitualmente, o Centro de Carreira é o setor do Claretiano – Centro Universitário 

de Rio Claro que media a relação com o mercado para fins de orientação, inserção, 

transição e consolidação de carreira de alunos e egressos (Claretiano, 2020). 

 

3.3 População e amostra 

 

Para esta investigação, deve-se considerar a população e a amostra da pesquisa. 

Uma população é um conjunto de pessoas ou elementos sobre os quais se deseja 

fazer alguma inferência e uma amostra é um subconjunto de pessoas ou elementos 

de uma população cujos dados são coletados para fazer inferências (Gil, 2002). 

Assim, a coleta de dados deste estudo considerou uma população de 1.632 alunos 

do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro, que representam o total de alunos 

cadastrados ativos, portanto, regularmente matriculados em 29 de maio de 2020, no 

portal Centro de Carreira. 

 

A fim de caracterizar a população total, o estudo utilizou uma amostra não 

probabilística, por conveniência e não estratificada, em que os participantes são 

escolhidos por terem alguma característica que seja objeto de pesquisa, no caso, os 

alunos cadastrados e usuários do Centro de Carreira (Bracarense, 2012). A amostra 

contou com 237 respondentes, todos válidos para cômputo do estudo, permitindo 

uma análise exploratória dos dados, mas não inferencial. Contudo, os dados podem 
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ser utilizados para o levantamento de hipóteses e questionamentos quanto ao 

relacionamento ou associação entre as variáveis estudadas. 

 

3.4 Técnica de coleta de dados 

 

A coleta de dados utilizada na pesquisa ocorreu por meio de um questionário 

estruturado eletrônico aplicado aos alunos cadastrados e usuários do portal do 

Centro de Carreira por meio da ferramenta Forms, do Google. Para Hair et al. (2010) 

esse procedimento é conhecido como levantamento online, e destaca-se como uma 

das formas mais utilizadas para realização de estudos de pesquisa de marketing. O 

questionário é o instrumento mais usado para o levantamento de informações.  

 

Barros e Lehfeld (2008) sopesam como vantagens no uso do questionário a 

possibilidade de abranger um maior número de pessoas, a facilidade na tabulação e 

tratamento de dados, o ganho de tempo do pesquisador para refletir sobre as 

questões da pesquisa e respondê-las mais adequadamente, o anonimato aos 

respondentes e a economia de tempo e recursos na sua aplicação. 

 

A construção do questionário estruturado se deu a partir da realidade do trabalho 

executado no projeto, com contribuições advindas da revisão teórica e de dados da 

CPA. No período de 01 a 03 de junho de 2020, foi aplicado um pré-teste para fins de 

validação a um grupo de 10 alunos escolhidos aleatoriamente pela gestora do 

Centro de Carreira a partir dos alunos ativos do projeto e se mostrou efetivo ao 

considerar não ter havido dificuldades de compreensão por parte dos respondentes 

e ter trazido um retorno oportuno sobre a abrangência das questões em relação aos 

objetivos da pesquisa. Posteriormente, o questionário eletrônico final foi enviado aos 

discentes via e-mail e/ou SMS no período de 15 a 30 de junho de 2020. 

 

O questionário completo aplicado está nos Apêndices desta dissertação. 
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3.5 Técnica de análise dos dados 

 

A principal técnica de análise de dados utilizada foi a estatística descritiva, focando 

nas informações obtidas por meio do instrumento citado anteriormente. Essa técnica 

é considerada um dos instrumentos mais úteis de trabalho em todos os campos de 

investigação (Cervo, Bervian & Silva, 2007). Além da descrição dos dados, também 

interessa explorar hipóteses de associações entre alguns perfis dos alunos e os 

resultados do indicador principal do trabalho. Assim, através da análise estatística 

pretende-se realizar o agrupamento das informações coletadas, realizar 

comparações, relações entre as variáveis da pesquisa e interpretações das 

informações. 

 

Com isso será possível fazer a classificação e organização dos dados a partir de 

critérios definidos na pesquisa. A tabulação é um processo pelo qual se apresentam 

os dados obtidos da categorização em tabelas e gráficos (Barros & Lehfeld, 2008). 

 

O conjunto de dados produzidos contemplou um agrupamento de 10 variáveis 

observadas na amostra de 237 sujeitos. Das 10 variáveis, temos uma que funciona 

como indicador do perfil do sujeito, identificada pelo curso de graduação em que o 

aluno está matriculado e temos uma outra que é objeto essencial da pesquisa, a 

pontuação associada ao cálculo do indicador NPS®. As oito variáveis restantes estão 

relacionadas à avaliação dos alunos quanto ao Centro de Carreira da IES. 

 

Dessa forma, mesmo com a amostra não probabilística, foi possível investigar 

algumas relações entre as variáveis, focando os objetivos geral e específicos do 

trabalho, de maneira a explorar os fatores que podem ou não favorecer bons 

resultados em termos do NPS® e assim fortalecer a fidelização dos alunos. 

 

Como subsídio a esta análise, tornou-se oportuno investigar as seguintes questões: 

1. Como a premissa central do trabalho é avaliar o potencial de fidelização do 

discente através do NPS® medido em função da avaliação do Centro de 

Carreira, será que o resultado final do NPS® pode estar relacionado com o 

grau de satisfação quanto aos serviços oferecidos pelo Centro, medido 

pela segunda questão do instrumento? 
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2. Na mesma linha, será que o resultado final do NPS® pode estar relacionado 

com a percepção dos alunos sobre a função do Centro de Carreira, medida 

pela terceira questão do instrumento? 

3. Como o Centro de Carreira possui em seu cadastro discentes de vários 

cursos da IES, será que as especificidades de cada curso podem 

influenciar o grau de satisfação dos alunos quanto aos serviços oferecidos? 

4. Da mesma forma, será que o perfil de cada curso e suas características 

podem influenciar a forma como os discentes formam sua percepção sobre 

a função do Centro de Carreira? 

5. Por fim, será que o curso pode ser um fator diferencial para a composição 

do NPS®? 

 

Todas as análises listadas serão conduzidas através da construção de uma tabela 

cruzada (cross-table) para avaliar a relação entre cada categoria das duas variáveis 

envolvidas – curso e NPS® – e o interesse será testar uma hipótese inicial de que 

existe independência entre essas duas variáveis, que será feito via teste de qui-

quadrado, com nível de significância de 5%. Esse teste envolve estabelecer duas 

hipóteses, a inicial ou nula e a alternativa, e descobrir se há quaisquer diferenças 

estatisticamente significativas entre as frequências reais (observadas) e as 

frequências hipotéticas (esperadas) (Collis & Hussey, 2005). 

 

Como citado anteriormente, a amostragem é não probabilística e, portanto, tais 

análises não podem ser interpretadas como inferências e serão consideradas 

resultados exploratórios para o levantamento de novas discussões que possam 

fortalecer a relação entre o NPS® e a fidelização dos estudantes. 

 

3.6 Quadro de referências 

 
Na Tabela 5 encontra-se o quadro de referências que sintetiza os objetivos 

específicos desta pesquisa, os autores consultados e tomados como base teórica 

para o estudo, a descrição da técnica de coleta de dados utilizada e a descrição da 

técnica de análise de dados empregada na pesquisa.   
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Tabela 5 
Síntese da metodologia 

 
Objetivos específicos 

 
Autores  

Técnica de coleta 
de dados 

Técnica de 
análise dos dados 

Identificar as causas da 
implantação do projeto 
Centro de Carreira no 
Claretiano – Centro 
Universitário de Rio Claro 

 
 
Claretiano (2018) 
Piva & Mazula 
(2007) 
 

 
Pesquisa de 
campo 
 
Pesquisa 
Documental 

 
Análise 
descritiva e 
exploratória 
 
Análise 
documental 
 

 
Descrever as ações 
desenvolvidas pelo Centro 
de Carreira junto aos alunos 
e as empresas 
 

Claretiano (2018) 
Malschitzky (2004) 
Piva & Mazula 
(2007) 
 

Pesquisa 
Bibliográfica e 
Documental 

Análise 
documental 

 
Levantar a métrica referente 

ao Net Promoter Score
®

 

(NPS
®

) do Claretiano – 

Centro Universitário de Rio 
Claro a partir da experiência 
com o Centro de Carreira 
 

Reichheld (2018) 
Questionário – 
questão de 0 a 
10 

Análise da 
métrica 
quantitativa do 

NPS
®
 

 
Estatística 
descritiva 

 
 
Relacionar as ações do 
Centro de Carreira com a 
fidelização do aluno 

Ariza (2007) 
Dugaich (2008) 
Facó (2008) 
Kotler & Armstrong 
(2007) Kotler & Keller 
(2019) Kotler, Kartajaya 
& Setiawan (2017)  
Olenski, S. (2013) 
Reichheld (2018) 

Aplicação de 
questionário 
 
Pesquisa 
Bibliográfica e 
Documental 

 
 
Análise 
descritiva 
 
Análise de 
Conteúdo 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020).  
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4  Apresentação e Análise dos Resultados 

 

Este capítulo é dedicado à apresentação e análise dos resultados e está estruturado 

em 4 seções. Inicialmente, apresentam-se as causas da criação e implantação do 

projeto Centro de Carreira e quais as ações que ele desenvolve. A segunda seção 

apresenta a análise e os resultados da pesquisa a partir dos dados oriundos do 

questionário estruturado. Em seguida, apresenta-se a métrica do Net Promoter 

Score® alcançada a partir da experiência dos alunos com o Centro de Carreira para, 

na quarta e última seção, relacionar as ações do Centro de Carreira com a 

fidelização dos alunos. 

 

O questionário apresentado aos alunos visa encontrar possíveis respostas aos 

objetivos da pesquisa. Além do questionário aplicado, a presente análise se 

fundamenta também em documentos institucionais e na pesquisa sociocultural 

aplicada aos candidatos que participam do processo seletivo da instituição. 

 

4.1 O projeto Claretiano – Centro de Carreira: sua origem e suas ações  

 

Entre outros elementos, conforme já observado no arcabouço teórico, o século XXI 

apresenta elementos singulares em relação à formação superior para a carreira e a 

empregabilidade. Novas características se fazem necessárias, como a busca 

crescente de novas habilidades, de criatividade e raciocínio, aliada a uma formação 

contínua para toda a vida, alimentando dessa forma a oportunidade de se pensar 

num projeto institucional capaz de reduzir o abismo entre a academia e o mercado 

de trabalho, buscando auxiliar os alunos a construírem suas trajetórias de carreira e 

empregabilidade. 

 

Vários autores (Barton et al., 2013; Dugaich, 2008; Lena, 2010; Malschitzky, 2004, 

2012; SEMESP, 2019 e 2020) já haviam considerado a relevância de haver espaços 

nas IES capazes de preparar alunos para o mercado de trabalho, estimulando-os a 

encontrar o caminho para a realização profissional. Tal papel é naturalmente 

coadunado com o suporte do marketing de relacionamento e representa a base para 

a fidelização. Visto como um serviço adicional ao curso escolhido, essa estratégia 

possibilita estreitar o relacionamento com alunos e egressos, procurando atendê-los 
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nas suas necessidades de forma individualizada/customizada, oferecendo serviços 

que agreguem valor ao produto final – a educação. 

 

Dentro desse panorama e iluminados pela metáfora organicista de Gareth Morgan 

(2007) em seu célebre livro “Imagens da  rganização”, no qual se destaca a 

capacidade de a organização identificar e estudar diferentes necessidades 

organizacionais, considerando-as como sistemas abertos, num processo de 

permanente adaptação ao ambiente, neste caso em particular, num oportuno e 

promissor ecossistema que se estabelece em Rio Claro/SP e região, nasceu o 

projeto Claretiano – Centro de Carreira. Conceitualmente, o Centro de Carreira é o 

setor do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro, que media a relação com o 

mercado de trabalho para fins de orientação, inserção, transição e consolidação de 

carreira de alunos e egressos (Claretiano, 2020). 

 

O Centro de Carreira procura aplicar os quatro elementos fundamentais para a 

concepção da educação apresentados por Munhoz e Melo-Silva, (2011): o conceito 

ampliado de trabalho, a infusão curricular, o aprimoramento de hábitos e atitudes de 

trabalho e o conceito de colaboração. Esses conceitos são abordados 

transversalmente nos programas e ações realizados pelo Centro de Carreira. 

 

A missão do Centro é atender os alunos por meio dos serviços e programas 

ofertados para gerar adequação e aderência aos cursos oferecidos pelo Claretiano – 

Centro Universitário, promovendo a definição de propósitos de carreira, 

autoconhecimento e direcionamento de carreira, de forma a promover 

empregabilidade e integração com o mercado de trabalho (Claretiano, 2018). 

 

Como visão, busca ser uma área reconhecida pela comunidade acadêmica na 

excelência nos serviços prestados, a fim de influenciar positivamente a relação dos 

alunos e egressos com a profissão escolhida e o mercado de trabalho (Claretiano, 

2018). 

 

A ideia é que no convívio com o ambiente profissional, através do Centro de 

Carreira, os alunos se ambientem por meio do contato estreito disponibilizado e 
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ampliem exponencialmente as possibilidades de aprendizado útil que o simples 

ambiente acadêmico não permitiria, por si só. 

 

Em sinergia com o Núcleo de Estágios e a Empresa Jr. da instituição, o Centro de 

Carreira fornece oportunidades para que os alunos vivenciem suas experiências de 

carreira dentro do contexto de trabalho a que se propuseram em graduar, nas mais 

diferentes áreas de atuação do conhecimento e formação, provendo ainda, valiosos 

feedbacks para a rotina educativa, sobretudo em relação às práticas formativas e 

projetos pedagógicos de cursos (Career Connections Center, 2020; Claretiano, 

2018). 

 

No tocante aos recursos necessários à abertura do projeto, foram consideradas 

basicamente três necessidades: recursos humanos, físicos e tecnológicos 

(Claretiano, 2018), que, juntos, apreçaram um investimento aproximado em dez mil 

reais. 

 

Para a parte de pessoal, foi designado um profissional experiente em gestão, com 

ênfase na área de Recursos Humanos/Psicologia Organizacional, capaz de 

gerenciar todas as funções iniciais do projeto, sobretudo na fase de implantação, na 

qual as principais atribuições recaem na mediação das relações do Centro com o 

mercado de trabalho, na prospecção de parcerias com empresas e instituições e no 

atendimento à demanda dos alunos. 

 

Em relação à infraestrutura física, o projeto foi concebido para oferecer um espaço 

confortável, agradável e com um design alinhado às demais instalações da 

instituição, conforme se pode observar por meio da Figura 4. 
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Figura 4 
Concepção artística – Espaço do Claretiano – Centro de Carreira 
Fonte: Claretiano (2018). Projeto – Centro de Carreira. Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. 
Rio Claro, SP. 

 

Assim, as instalações foram viabilizadas e passaram a permitir o atendimento dos 

alunos e parceiros de forma individual ou coletiva, numa sala ampla e privativa, 

suficiente, a priori, para atender aos objetivos inicialmente propostos (Figuras 4 e 5). 

 

 

Figura 5 
Fachada do Claretiano – Centro de Carreira 
Fonte: Acervo do autor. 
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Faz-se relevante ressaltar que o local também é utilizado para a realização de 

reuniões e entrevistas inerentes a processos de recrutamento e seleção, sendo 

oportunizado o uso do restante da infraestrutura institucional sempre que 

necessário, como em casos de realização de dinâmicas de grupo, oficinas e/ou 

feiras de profissões. Essa prática amplia sobremaneira o escopo de atuação do 

Centro de Carreira a qualquer espaço útil do campus e auxilia na aproximação com 

a comunidade educativa. A Figura 6 explicita o interior do Centro. 

 

 
Figura 6 
Interior do Claretiano – Centro de Carreira 
Fonte: Acervo do autor. 

 

No âmbito das ações do projeto, como recurso tecnológico, foi criado um portal na 

web exclusivo para o Centro de Carreira (https://centrodecarreira.claretiano.edu.br/), 

por meio do qual os alunos das diversas graduações realizam seus cadastros de 

currículo e consultam vagas disponíveis de acordo com o seu perfil, facilitando o 

trabalho e o desenvolvimento do projeto nos processos de seleção, captação, 

orientação, encaminhamento e alinhamento de perfis. Ademais, as empresas e 

instituições de Rio Claro e região que se caracterizam como sociedades 

consumidoras destes futuros egressos também realizam seus cadastros e passam a 

ofertar suas vagas de emprego/estágio de forma rápida, eficiente e sem qualquer 

custo. 

 

Atualmente, há 225 empresas parceiras cadastradas no portal, para prestação de 

serviços como oficinas, eventos, banco de currículos, indicações, recrutamento e 

https://centrodecarreira.claretiano.edu.br/
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agendamentos com alunos para processos seletivos. Na medida em que novas 

empresas são cadastradas, novas oportunidades são potencializadas a partir das 

experiências vividas e necessidades demandadas, num processo de co-criação em 

constante evolução. Relevante destacar ainda que a diversidade de porte 

empresarial cadastrado no projeto oportuniza múltiplas realidades em cenários 

diversos, embora claramente haja uma predominância das empresas de pequeno 

porte, conforme demonstrado na Tabela 6.  

 

Tabela 6 
Classificação das empresas cadastradas por porte 

Porte Quantidade % 

Pequeno 117 52% 

Micro 42 19% 

Setor Público 22 9% 

Grande 22 9% 

Médio 22 9% 

Total Geral 225 100% 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 
 

Isso posto, de acordo com o descritivo do Projeto (Claretiano, 2018), as ações que 

se destacam são: 

 possibilitar o acesso aos alunos à oportunidades de inserção no mercado de 

trabalho através do relacionamento com empresas e instituições; 

 orientar os alunos acerca da gestão de carreira; 

 permitir o desenvolvimento dos alunos além da formação técnica, buscando 

qualificá-los em diversas áreas do contexto profissional, principalmente em 

relação às habilidades socioemocionais; 

 buscar parcerias e consolidar o relacionamento com empresas e instituições; 

 oferecer um programa de preparação e orientação profissional; 

 orientar a elaboração de currículo e a participação em entrevistas de 

empregos; 

 acompanhar egressos; 

 desenvolver o processo de coaching de carreira como oportunidade de 

reavaliação pessoal, permitindo ao aluno um melhor alinhamento dos seus 
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objetivos de vida, avaliando o que é ou não importante, eliminando crenças 

limitantes e planejando suas ações; 

 produzir e alimentar o Blog de Carreiras no Portal; 

 auxiliar os alunos para que alcancem o autoconhecimento e, com isso, 

consigam visualizar seus pontos fortes, a fim de evidenciá-los, e 

 apoiar na melhor gestão do tempo e na eliminação de aspectos do 

comportamento que podem sabotar os resultados e limitar o potencial de 

cada indivíduo. 

 

Como principais responsabilidades do Centro de Carreira (Claretiano, 2018), 

destacam-se:  

 prospecção e divulgação de vagas (estágios e efetivas) aos alunos; 

 assessoria aos alunos da graduação para inserção dos mesmos no mercado 

de trabalho (preparação para entrevistas, confecção de currículo, preparação 

para dinâmicas de grupo, prospecção de vagas, entrevistas por competências 

e etc.); 

 realização/viabilização de treinamentos e oficinas da área de gestão de 

carreira e empregabilidade; 

 execução do Programa de Coaching de Carreira para universitários, com o 

objetivo de auxiliar os alunos no processo de autoconhecimento, definição de 

propósito, estabelecimento de metas e planejamento de carreira; 

 realização da Feira de Carreira e Empregabilidade, possibilitando a 

integração do aluno com o mercado de trabalho através do intercâmbio com 

empresas de recrutamento, exposição de vagas de empresas (grande, médio 

e pequeno porte), palestras com executivos convidados (Executivos, 

Diretores, Profissionais de RH, Coaches, dentre outros) e egressos de 

sucesso; 

 oferta de um Programa de Branding para alunos concluintes, com o intuito de 

desenvolver o empreendedorismo profissional na criação e planejamento de 

marcas para atuação como futuros profissionais, e 

 desenvolver conexão com as escolas da cidade/região e demais 

stakeholders, objetivando participar de programas e eventos que tratem da 

escolha de profissões. 
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O Centro de Carreira oferece ainda os seguintes serviços para empresas 

(Claretiano, 2018): 

 

 cadastro, seleção e encaminhamento dos estudantes e egressos para vagas 

existentes, de acordo com a solicitação das instituições parceiras; 

 capacitação para os alunos e egressos para participação de processos 

seletivos e elaboração de currículos; 

 divulgação de vagas de estágios, empregos e demais oportunidades no 

mercado de trabalho das instituições parceiras; 

 diálogo entre as empresas que precisam de novos talentos e os estudantes e 

egressos da Claretiano – Centro Universitário que anseiam por emprego, e 

 realização de pesquisa e ações para acompanhamento do egresso no 

mercado de trabalho. 

 

Assim, esses elementos até aqui descritos consolidam sinteticamente as origens e 

ações do projeto Centro de Carreira. De forma mais particular, vejamos o 

questionário aplicado aos discentes, que apresenta dados importantes os quais 

enfatizam essa atividade. 

 

4.2 Análise e resultados da pesquisa  

 

A partir dos resultados obtidos na quarta questão do instrumento, a qual procurou 

verificar se o Centro de Careira contribuiu para a formação do aluno em relação ao 

mercado de trabalho, ou seja, se a formação profissional efetivamente fomentaria a 

empregabilidade, considerado por vários autores como ponto precípuo para o 

trabalho de uma IES (Barbosa, 2008; Barton, Farrel & Mourshed, 2013; Collor, 2019; 

Lena, 2010; Lisboa, 2017; 2018; SEMESP, 2019), observa-se que 67,9% dos alunos 

afirmam ter adquirido novas competências que irão auxiliá-los no mercado de 

trabalho. Outros 13,5% afirmam ter adquirido, mas ainda não sabem como aplicá-las 

na prática, embora se entenda isso como um fator positivo, já que o aluno poderá 

utilizá-las no momento oportuno. Afirmaram ter aprendido pouco ou quase nada 

8,4% dos respondentes, enquanto 5,9% alegaram ter adquirido novos 

conhecimentos, mas sem impacto na carreira e 4,2% disseram haver erros no 
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processo e não o concluíram. A Figura 7 apresenta a quarta Questão do instrumento 

e os resultados, de modo sintetizado.  

 

 

Figura 7 
Questão 4 – O Centro de Carreira contribuiu para sua formação para o mercado de 
trabalho? 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Como destacado, uma das propostas de ação do Centro diz respeito à preparação 

do aluno para o mercado de trabalho e a sua aproximação com empresas que 

podem oferecer oportunidades de emprego ou estágio, restando como fulcro desta 

abordagem a propositura da Questão 5 do questionário (Figura 8). 

 

 
Figura 8 
Questão 5 - Você se sente mais preparado e menos inseguro para um processo de 
seleção com o suporte do Centro de Carreira? 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Os resultados demonstram que 55,3% dos respondentes afirmam que se sentem 

mais confiantes e preparados para enfrentar um processo de seleção, enquanto 

29,1% se sentem mais preparados, mas ainda inseguros quanto a uma possível 

participação em processos de seleção. Por outro lado, 6,8% pontuam que as 

atividades do Centro de Carreira não lhes preparam adequadamente para processos 

de seleção. Os que afirmam estar mais preparados, mas acham que não vão ter um 

bom desempenho equivale a 3% e outros 5,9% perceberam que tem muito a 

melhorar para alcançar um bom desempenho. 

 

Essas informações mostram que, para a grande maioria dos alunos, as ações do 

Centro de Carreira tem sido um diferencial em sua formação e no preparo para o 

mercado de trabalho. Mesmo aqueles que ainda se sentem inseguros ou que 

perceberam ainda não estarem preparados, puderam descobrir quais competências 

e habilidades devem adquirir para que possam ter uma maior empregabilidade, o 

que se mostra bem alinhado aos pressupostos teóricos de Barton et al. (2013), 

Collor (2019) e Malschitzky (2004; 2012). 

 

Em relação à Questão 6 do questionário (Figura 9), os respondentes puderam 

considerar qual a principal característica que descreve o Centro de Carreira. Dessa 

forma, a maioria, representada por 33,3% dos discentes, elencou com sendo 

Inovação, sinalizando reconhecer que o projeto se coaduna como uma novidade no 

ambiente educacional, propiciando uma experiência diferenciada e significativa 

para o relacionamento com a IES (Collor, 2019; Dugaich, 2008; Fernandes, 2016; 

Trevisan, 2002). Com 27,4% dos respondentes, a Motivação foi a característica mais 

destacada, alimentada pelo anseio de inserção no mercado de trabalho que o 

Centro de Carreira pressupõe (Malschitzky, 2012). A seguir, 14,8% dos 

respondentes disseram ser a Formação (Barton, Farrel & Mourshed, 2013) a 

característica fundamental e, com um índice bem próximo, com 14,3%, ficou o 

Propósito. Por último, com 10,1% dos respondentes, a característica principal 

destacada foi o Desafio. 
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Figura 9 
Questão 6 – Qual a principal característica que descreve o Centro de Carreira na 
sua opinião? 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Quando indagados se a experiência com o Centro de Carreira ampliou o 

relacionamento com o Claretiano, objeto da Questão 7 do instrumento, explicitada 

na Figura 10, nota-se que 47,3% concordam totalmente com a afirmação e 31,2% 

disseram concordar parcialmente. Somados, correspondem a aproximadamente 

80% dos respondentes o que corrobora a ideia de aproximação, vínculo, satisfação 

e lealdade que os principais autores da área consideram como elementos-chave 

para o marketing de relacionamento (Ariza, 2007; Barreto & Crescitelli, 2013; 

Dugaich, 2008; Kotler & Keller, 2019; Malschitzky, 2004; McKenna, 1992; Mishra & 

Mishra, 2009). Os que discordam totalmente ou parcialmente somam apenas 4,2% 

dos respondentes da pesquisa realizada. 
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Figura 10 
Questão 7 – A experiência com o Centro de Carreira ampliou seu nível de 
relacionamento com o Claretiano? 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Quando indagados, na Questão 8 do instrumento, se as atividades do Centro de 

Carreira fizeram o aluno ter mais certeza do curso escolhido na instituição, os 

resultados obtidos são animadores, conforme o observado na Figura 11. 

 

 

Figura 11 
Questão 8 – As atividades do Centro de Carreira fizeram você ter mais certeza do 
curso escolhido na instituição? 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

A partir das respostas obtidas, 48,5% afirmaram que puderam ter mais certeza da 

sua escolha. Aliados a esses, 40,5% dos alunos responderam que tiveram a certeza, 
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mas vislumbram outras possibilidades. Esses dois índices representam, juntos, 89% 

do total de respondentes. Uma pequena parcela de 6,8% dos respondentes 

apresentou dúvidas sobre a escolha e somente 2,1% se repetiu ao apontarem que a 

área escolhida não tem mais ligação com seu perfil ou descobriram não gostar da 

área e estão propensos a trocar de curso.  

 

Alinhados aos desígnios teóricos de D'Avila, Soares, Krawulski (2009); Dias e 

Soares (2012) e Grings e Jung (2017), entende-se que o Centro de Carreira sinaliza 

cumprir seu papel de mostrar e/ou reforçar ao aluno seu potencial e vocação, mas, 

sobretudo, permite espaço para que a minoria em dúvida ou em busca de outra 

área/curso encontre suporte necessário para uma transição, buscando, nesses 

casos, manter os discentes naturalmente vinculados ao Claretiano, conforme 

estabelecem Barreto e Crescitelli (2013) e Santos (2015). 

 

Em relação à certeza da escolha profissional, a Figura 12 apresenta os seguintes 

resultados: 

 

 

Figura 12 
Questão 9 – O Centro de Carreira contribui para a certeza da sua escolha 
profissional (carreira)? 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Do total de respostas obtidas na Questão 9 do instrumento, 51,1% dos respondentes 

afirmaram ter certeza da sua escolha e 35,9% disseram perceber que podem se 

desenvolver melhor na carreira a partir da experiência com as atividades do Centro 



74 

 

 

de Carreira; em contrapartida, 2,1% afirmaram poder empreender na área escolhida. 

Esses dados explicitam que os alunos ampliaram as expectativas quanto a sua 

atuação profissional e avigoram as percepções de que a Instituição tinha sobre a 

necessidade de promover tal experiência quando da concepção do projeto do Centro 

de Carreira, encontrando abrigo nos estudos de Anderson (2010); Bardagi, 

Lassance, Paradiso e Menezes, (2006); D'Avila, Soares e Krawulski (2009); Dias e 

Soares (2012); Grings e Jung (2017); Ropé e Tanguy (1997). Tais dados sinalizam 

ainda o alinhamento das atividades do Centro de Carreira com a expectativa do 

aluno. Nos questionários socioeconômicos da CPA dos anos de 2017, 2018 e 2019, 

47,8% dos candidatos à vaga no Claretiano afirmaram que a escolha do curso se dá 

por vocação. Os alunos, portanto, se identificam com uma determinada área e têm o 

desejo de seguir carreira nela. 

 

As Questões, 1, 2, 3 do questionário serão analisadas de forma cruzada com a 

questão 10 no item 4.4 deste capítulo.  

 

4.3 A métrica do Net Promoter Score® (NPS®) do Claretiano – Centro 

Universitário a partir da experiência com o Centro de Carreira 

 

Recordando Duarte (2018), o NPS® é um indicador que mensura o grau de 

satisfação e fidelidade dos consumidores de qualquer tipo de empresa. Assim, o 

método foi escolhido por permitir o levantamento simples e rápido da satisfação e 

fidelização dos alunos com uma única pergunta (Questão 10): “A partir da sua 

experiência com o Centro de Carreira, qual a probabilidade de você indicar o 

Claretiano – Centro Universitário a um amigo ou parente?” 

 

Dessa forma, a distribuição e tabulação das 237 respostas a esta questão resultou 

nos dados apresentados na sequência. A Tabela 7 expõe o Net Promoter Score® do 

Claretiano. 
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Tabela 7 
Net Promoter Score® do Claretiano 

Escores Classificação de Clientes 
Número de 

Respondentes 
Percentagens 

0 a 6 Detratores 19 8,0% 
7 e 8 Neutros 59 24,9% 

9 e 10 Promotores 159 67,1% 
Total  237 100% 

Net Promoter Score
®
 obtido: 59,1 

Nota: Número de discentes da amostra = 237 
Fonte: dados da pesquisa(2020). 
 

A Figura 13 ilustra a pontuação obtida a partir da aplicação da fórmula de cálculo do 

NPS®, em que temos: Promotores (67,1%) – Detratores (8,0%) = 59,1. 

 

 
Figura 13 
Pontuação do NPS® 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Baseado nos parâmetros estabelecidos no referencial teórico desta pesquisa, após a 

apuração da pontuação é possível classificar o resultado, de acordo com as zonas 

preestabelecidas, como sendo uma zona de qualidade. As empresas caracterizadas 

nessa zona de pontuação, entre 50 e 74, contam com clientes satisfeitos com a 

marca e possuem vários pontos positivos, porém alguns elementos deixaram a 

desejar e foram insuficientes para que a organização atingisse o último quartil da 

excelência. É o tipo de avaliação na qual determinado acontecimento fez com que o 

aluno tivesse alguma ressalva. 

 

Todavia, o NPS® de 59,1 atribui ao Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro 

uma condição distinta de qualidade, sugerindo que os serviços oferecidos aos 

alunos se caracterizam como uma experiência de valor com o Centro de Carreira e, 

por conseguinte, são percebidos como fator de fidelização, apesar de haver margem 

para melhorias, conforme destaca Reichheld (2018). 
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Torna-se oportuno, em estudos futuros, acolher uma questão adicional aberta a fim 

de levantar em detalhes quais elementos são ressalvados pelos alunos e apoiar a 

melhor tomada de decisão da direção da IES. 

 

Por fim, como visto no arcabouço teórico, o NPS® é uma metodologia ainda pouco 

difundida e aplicada no setor educacional brasileiro, dificultando a comparação entre 

instituições. Todavia, no Brasil, dois casos se destacam pela utilização da métrica. A 

primeira é a Universidade do Oeste Paulista, que em 2018 obteve um NPS® de 80 

pontos que a classifica numa zona de excelência (UNOESTE, 2018) e a segunda é o 

Centro Universitário Governador Ozanam Coelho, que obteve NPS® de 34 em 2018 

e 49 em 2019 (Refino & Ciribeli, 2018; 2019).  

 

No exterior, a Washington University usa o NPS® para avaliar de forma ostensiva o 

relacionamento com seus alunos, obtendo um NPS® de 32 e 31, respectivamente, 

em seus dois últimos relatórios (Washington University, 2016; 2018). Ainda nos EUA, 

a Oregon State University aplicou, em 2019, a pesquisa a 981 alunos do seu 

campus e obteve um NPS® de 46, enquadrando-a numa zona de aperfeiçoamento 

(OSU, 2019) e a Berkeley University utiliza a metodologia há mais de 15 anos com 

seus egressos e tem anualmente aumentado o score de seu NPS® (Berkeley 

University, 2019). 

 

4.4 As ações do Centro de Carreira e a fidelização dos alunos. 

 

Conforme mencionado na seção Metodologia, as análises a seguir apresentam os 

pressupostos norteadores da relação entre as ações do Centro de Carreira e a 

fidelização dos alunos. 

 

4.4.1  Análise 1: verificação da relação entre a classificação dos sujeitos via 
NPS® e o grau de satisfação quanto ao Centro de Carreira. 

 

O objetivo da análise é avaliar se o grau de satisfação dos alunos quanto aos 

serviços oferecidos pelo Centro de Carreira tem alguma relação com a nota final 

usada no NPS®, ou seja, se o fato de o discente estar muito satisfeito ou pouco 
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satisfeito com o Centro afeta a nota final dada e, consequentemente, se afeta a 

potencialidade de fidelização do discente. 

 

Considerando os dados da segunda questão do questionário e organizando-os de 

forma cruzada, temos os resultados expostos na Tabela 8. 

 

Tabela 8 
Grau de satisfação X NPS® 

 

NPS
®
 

 Satisfação Detratores Neutros Promotores Total 

Muito satisfeito 0 10 101 111 

Satisfeito 7 47 54 108 

Pouco satisfeito 5 2 3 10 

Insatisfeito 7 0 1 8 

Total 19 59 159 237 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Antes de dar prosseguimento à análise, é importante destacar que o agrupamento 

gerou muitos cruzamentos com baixa frequência. Para compensar o fato, será feita a 

união das categorias “negativas” da variável satisfação, somando as frequências das 

respostas “pouco satisfeito” e “insatisfeito”, gerando os resultados expostos na 

Tabela 9. 

 

Tabela 9 
Grau de satisfação agregado X NPS® 

 

NPS
®
 

 Satisfação Detratores Neutros Promotores Total 

Muito satisfeito 0 10 101 111 

Satisfeito 7 47 54 108 

Pouco satisfeito / Insatisfeito 12 2 4 18 

Total 19 59 159 237 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Representando os dados de forma percentual para cada nível de satisfação, 

podemos aferir os resultados finais do NPS® conforme expõe a Tabela 10. 
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Tabela 10 
Grau de satisfação agregado X NPS® em percentual 

 

NPS
®
 

 Satisfação Detratores Neutros Promotores NPS
®
 

Muito satisfeito 0,00% 9,01% 90,99% 90,99 

Satisfeito 6,48% 43,52% 50,00% 43,52 

Pouco satisfeito / Insatisfeito 66,67% 11,11% 22,22% - 44,45 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Pelos dados, a indicação é de que quanto maior a satisfação dos alunos, maior a 

pontuação NPS® e, consequentemente, maior a fidelização, mostrando que a 

manutenção da alta satisfação quanto ao Centro de Carreira favorece a fidelização 

na zona de Excelência, mas uma satisfação mediana leva o NPS® para uma zona de 

Aperfeiçoamento. Para fortalecer essa ideia, calculando a estatística do teste Qui-

quadrado, com 4 graus de liberdade, obtemos          com um nível de 

significância equivalente a 0%, o que leva a rejeição da hipótese inicial de 

independência das duas variáveis, reforçando que deve existir, de fato, uma relação 

entre a satisfação e a nota final do NPS®. 

 

4.4.2  Análise 2: verificação da relação entre a classificação dos sujeitos via 
NPS® e a percepção quanto ao que representa o Centro de Carreira. 

 

O objetivo da análise é avaliar se a percepção dos alunos quanto aos propósitos do 

Centro de Carreira (Questão 3) tem alguma relação com a nota final usada no NPS®, 

ou seja, se o fato de o discente identificar o Centro como um diferencial, ou um local 

de divulgação de vagas de estágios e empregos ou um local para receber orientação 

profissional afeta a nota final dada, se afeta a potencialidade de fidelização do 

discente. 

 

Considerando os dados da terceira questão do questionário e organizando-os de 

forma cruzada, temos os seguintes resultados, exposto na Tabela 11. 
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Tabela 11 
Percepção sobre o Centro de Carreira X NPS® 

 

NPS
®
 

 Percepção Detratores Neutros Promotores Total 

Diferencial 7 22 118 147 

Vagas 10 15 8 33 

Orientação 2 22 33 57 

Total 19 59 159 237 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Representando os dados de forma percentual para cada nível de satisfação, 

podemos aferir os resultados finais do NPS®, da forma exposta na Tabela 12: 

 

Tabela 12 
Percepção sobre o Centro de Carreira em percentual X NPS® 

 

NPS
®
 

 Percepção Detratores Neutros Promotores NPS
®
 

Diferencial 4,76% 14,97% 80,27% 75,51 

Vagas 30,30% 45,45% 24,24% - 6,06 

Orientação 3,51% 38,60% 57,89% 54,39 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Pelos dados, fica a indicação de que a fidelização ocorre com excelência apenas 

para os alunos que entendem o Centro como um diferencial e ocorre em sentido 

contrário para os discentes que entendem a função do Centro apenas como um 

setor de divulgação de vagas. Para investigar a relevância dessas diferenças, 

passamos ao cálculo da estatística do teste Qui-quadrado, com 4 graus de 

liberdade, obtendo          com um nível de significância equivalente a 0%, o que 

leva a rejeição da hipótese inicial de independência das duas variáveis, reforçando 

que deve existir, de fato, uma relação entre a percepção do discente e a nota final 

do NPS®. 

 

4.4.3  Análise 3: verificação da relação entre o curso do discente e o grau de 
satisfação em relação ao Centro de Carreira. 

 

Nas análises anteriores, ficou evidente que é razoável supor que a fidelização via 

Centro de Carreira depende do grau de satisfação do discente. Assim, é importante 
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avaliar se a satisfação do discente tem alguma relação com o curso do mesmo ou se 

independe do curso (Questão 1). Havendo uma dependência, é importante a IES 

pensar formas de conectar os serviços do Centro às especificidades dos cursos; 

contudo, não havendo dependência, a condução dos trabalhos pode ocorrer de 

forma padronizada para todos, o que facilita sua organização e coordenação, assim 

como considerado por Munhoz e Melo-Silva (2011) no arcabouço teórico. 

 

Como a amostragem não foi conduzida de forma a garantir uma proporcionalidade 

representativa dos cursos e foi feita de forma conveniente, tanto o número de 

sujeitos respondentes quanto sua distribuição por cursos não permitem uma 

abordagem individualizada de cada um. Assim, trataremos os cursos em grupos, de 

forma a manter alguma relação entre eles.  

 

Desse modo, de acordo com a Tabela 13, foram construídos cinco grupos de cursos: 

 

Tabela 13 
Agrupamento de cursos 

Grupos Cursos 

Grupo 1 Administração e Ciências Contábeis 

Grupo 2 Tecnólogo em Recursos Humanos, Tecnólogo em Logística, Tecnólogo em Gestão 
Financeira e Tecnólogo em Comércio Exterior 

Grupo 3 
Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Tecnólogo em Análise e Des. de 

Sistemas 

Grupo 4 
Nutrição, Medicina, Gastronomia, Biomedicina, Psicologia, Estética e Educação 

Física. 

Grupo 5 Comunicação Social, Direito e Pedagogia. 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Organizando os dados de forma cruzada, temos os seguintes resultados, 

considerando a união das categorias “pouco satisfatório” e “insatisfatório”, como feito 

na Análise 1, exposto na Tabela 14.  
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Tabela 14 
Grupos de cursos X Grau de satisfação 

 
Grau de Satisfação 

 

Cursos 
Muito 

satisfatório 
Satisfatório 

Pouco satisfatório ou 
insatisfatório 

Total 

Grupo 1 38 39 4 81 

Grupo 2 22 24 2 48 

Grupo 3 8 10 5 23 

Grupo 4 27 23 3 53 

Grupo 5 16 12 4 32 

Total 111 108 18 237 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Calculando a estatística do teste Qui-quadrado, com 8 graus de liberdade, obtemos      

         com um nível de significância equivalente a 22,1%, o que leva a não 

rejeição da hipótese inicial de independência das duas variáveis, ou seja, o resultado 

sugere que o agrupamento de cursos não afeta o grau de satisfação do discente. 

Isso significa que as especificidades dos cursos provavelmente não influenciam o 

julgamento do aluno, o que é bom para efeito de condução do Centro. As ações 

podem ser pensadas de forma global sem a preocupação de personalização para 

cursos ou grupo de cursos. 

 

4.4.4  Análise 4: verificação da relação entre o curso do discente e a percepção 
quanto ao Centro de Carreira. 

 

Seguindo na mesma direção da Análise 3, como os resultados anteriores sugerem 

que a fidelização via Centro de Carreira depende da percepção do aluno quanto ao 

Centro de Carreira, é importante avaliar se essa percepção tem alguma relação de 

dependência com o curso. 

 

Organizando os dados de forma cruzada, temos os seguintes resultados, expostos 

na Tabela 15. 
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Tabela 15 
Percepção dos grupos X Centro de Carreira 

 
Percepção 

 

Cursos Diferencial 
Oferecimento 

de Vagas 
Orientação 
Profissional 

Total 

Grupo 1 52 7 22 81 

Grupo 2 28 7 13 48 

Grupo 3 10 4 9 23 

Grupo 4 36 8 9 53 

Grupo 5 21 7 4 32 

Total 147 33 57 237 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Calculando a estatística do teste Qui-quadrado, com 8 graus de liberdade, obtemos      

         com um nível de significância equivalente a 21,9%, o que leva a não 

rejeição da hipótese inicial de independência das duas variáveis, ou seja, o resultado 

sugere que o agrupamento de cursos não afeta o tipo de percepção do discente 

quanto ao Centro de Carreira. Tal dado é positivo, pois favorece o trabalho interno 

para converter essa percepção para algo além do oferecimento de vagas de estágio 

e empregos, a fim de alavancar a fidelização, sem a associação com os cursos. 

 

4.4.5  Análise 5: Verificação da relação entre o curso do discente e a nota final 
e classificação via NPS® 

 

Vejamos como se relacionam os grupos de cursos e as notas finais dadas pelos 

alunos. Temos, hipoteticamente, que as notas são afetadas pela satisfação e pela 

percepção e, por sua vez, esses parâmetros não estão relacionados com os cursos 

ou grupo de cursos. Assim, é natural supor que as notas finais não sejam afetadas 

pelos cursos. Observemos como se comporta esse cruzamento. 

 

Organizando os dados de forma cruzada, temos os seguintes resultados, na Tabela 

16. 
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Tabela 16 
NPS® por grupo 

 
NPS

®
 

 

Cursos Detratores Neutros Promotores Total 

Grupo 1 4 22 55 81 

Grupo 2 4 15 29 48 

Grupo 3 4 7 12 23 

Grupo 4 2 11 40 53 

Grupo 5 5 4 23 32 

Total 19 59 159 237 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Para facilitar a configuração do NPS® por grupo de cursos, vejamos os dados em 

percentuais dentro de cada grupo, com a pontuação final do NPS®, na Tabela 17. 

 

Tabela 17 
NPS® por grupo - percentuais 

 
NPS

®
 

 

Cursos Detratores Neutros Promotores NPS
®
 

Grupo 1 4,94% 27,16% 67,90% 62,96 

Grupo 2 8,33% 31,25% 60,42% 52,08 

Grupo 3 17,39% 30,43% 52,17% 34,78 

Grupo 4 3,77% 20,75% 75,47% 71,70 

Grupo 5 15,63% 12,50% 71,88% 56,25 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

De forma descritiva, é possível observar comportamentos diferentes entre os grupos 

de cursos, em que o Grupo 3 apresenta um NPS® na zona de Aperfeiçoamento, 

enquanto que os demais se encontram na zona de Qualidade, mas nenhum na zona 

de Excelência. Contudo, essas diferenças não são suficientes para supor a relação 

de dependência do NPS® em função dos cursos ou grupo de cursos. 

 

Calculando a estatística do teste Qui-quadrado, com 8 graus de liberdade, obtemos      

         com um nível de significância equivalente a 13,8%, o que leva a não 

rejeição da hipótese inicial de independência das duas variáveis, ou seja, o resultado 

sugere que o agrupamento de cursos não afeta o resultado final do NPS®. 
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5 Considerações Finais 

 

Indubitavelmente, não há um futuro melhor sem a educação. Seja pensando no 

acesso a uma carreira profissional ou na manutenção ou projeção da 

empregabilidade, a busca pelo ensino superior tem sido justificada por vários 

motivos, de melhores perspectivas de oportunidades e salários, até a satisfação 

(não utópica; sim, ela é possível) com a carreira escolhida. 

 

Reconhecendo que o mercado de trabalho está em constante transformação, é 

aceitável admitir que as carreiras profissionais tradicionalmente oferecidas pelas 

Instituições de Educação Superior sejam também permanentes versões “beta”. 

Nesse contexto, é preciso alinhar as expectativas e realidades destes dois mundos – 

alunos e IES – ao terceiro, o mercado de trabalho. Por fim, é imperioso considerar 

um elemento agudo: a crescente competitividade que apreende tanto a alunos 

quanto as IES e que oportunizam um espaço ideal para a aplicação da teoria de 

marketing de relacionamento, em especial dos aspectos inerentes à fidelização de 

alunos. 

 

Em conformidade com o contexto apresentado, o presente estudo teve como 

objetivo verificar, a partir das causas da implantação do projeto Centro de Carreira e 

das ações desenvolvidas junto aos alunos e ao mercado de trabalho, como 

poderiam contribuir para a fidelização dos alunos do Claretiano – Centro 

Universitário sob a perspectiva da teoria de Fred Reichheld (2018) do Net Promoter 

Score®. 

 

Portanto, o primeiro objetivo específico proposto para o alcance do objetivo central 

da pesquisa foi de evidenciar as causas que deram origem ao projeto institucional do 

Centro de Carreira. Logo, sua origem parte da necessidade da IES de obter 

diferenciação no concorrido mercado educacional, tendo em vista a oferta de se 

caracterizar como um serviço adicional para os alunos aos cursos oferecidos e sem 

custos adicionais. Outro elemento importante diz respeito ao propício contexto 

socioeconômico em que a IES se estabelece, sendo Rio Claro um ecossistema 

muito favorável à incubação do projeto. Ademais, a empregabilidade dos alunos é 

um tema pronunciado na seara universitária e ao propor mediar a relação da 
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academia com o mercado de trabalho, o Claretiano agrega valor ao seu negócio e 

potencializa a satisfação de seus alunos, enfatizando os pressupostos teóricos que o 

marketing de relacionamento preconiza e que representa a base da fidelização. 

 

No segundo objetivo específico da pesquisa, quanto às ações desenvolvidas pelo 

Centro de Carreira, destaca-se a criação de um portal exclusivo na web para o 

projeto que potencializou os trabalhos de gestão e atendimento aos mais de 1600 

alunos cadastrados e às 225 empresas parceiras, além da sinergia obtida com a 

proximidade e o intercâmbio da área acadêmica em buscar o preenchimento de 

lacunas presentes na formação profissional. 

 

Com o questionário aplicado, foi possível obter respostas aos objetivos restantes do 

estudo. Desse modo, o terceiro objetivo específico da pesquisa foi levantar a métrica 

referente ao Net Promoter Score®. Vale lembrar que este indicador mensura o grau 

de satisfação e fidelidade dos consumidores de qualquer tipo de empresa, neste 

caso, dos alunos.  

 

Dado o exposto, os resultados evidenciam os elevados níveis de satisfação dos 

discentes do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro em relação às ações do 

Centro de Carreira. Isso se apreende no fato de que a obtenção de um NPS® de 

59,1 pontos, medido pela Questão 10 do instrumento a credencia numa condição 

distinta de qualidade, mais precisamente na chamada Zona de Qualidade, sugerindo 

que os serviços oferecidos aos alunos se caracterizam como uma experiência real 

de valor com o Centro de Carreira e, por conseguinte, sejam percebidos como fator 

de fidelização, apesar de haver margem para melhorias que a permitiriam atingir o 

último quartil de excelência (Zona de Excelência), conforme destaca Reichheld 

(2018). 

 

Uma relevante observação desse resultado abriga-se no fato de haver uma 

predominância significativa de alunos categorizados como Promotores à luz da 

teoria do Net Promoter Score®. Dessa forma, esses alunos fidelizados tendem a 

assumir uma posição de entusiastas da IES, realizando recompra de novos serviços 

e recomendando a Instituição a amigos e parentes. Por outro lado, é preocupação 

da direção em futuros trabalhos a observância dos fatores que levaram os 
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Detratores a se posicionar do modo como o fizeram, bem como trabalhar para 

converter aproximadamente 25% dos respondentes considerados Neutros em 

Promotores. 

 

Embora seja uma temática ainda recente no contexto educacional e existam poucos 

casos aplicados no Brasil, é possível comparar o resultado obtido pelo Claretiano 

com outras duas IES. Com um NPS® de 59,1 pontos, o Claretiano se coloca bem 

posicionado em relação à UNOESTE, que apresentou um NPS® de 80 pontos em 

2018 e esta na Zona de Excelência e à UNIFAGOC, que apresentou NPS® de 34 

pontos em 2018 e NPS® de 49 pontos em 2019 e encontra-se na Zona de 

Aperfeiçoamento. 

 

Em relação aos resultados das demais questões do instrumento que ensejam a 

consecução do quarto objetivo específico e consolida o cumprimento do objetivo 

geral da pesquisa, é possível destacar que, para os alunos, o Centro de Carreira se 

caracteriza como um processo predominantemente inovador e motivacional dentro 

do Claretiano e contribui com a formação profissional deles, ao incrementar novas 

habilidades que os tornam mais seguros e confiantes em sua jornada de 

aprendizagem. Por meio dessa nova e rica experiência, os discentes ampliaram 

substancialmente o nível de relacionamento com a Instituição, reconhecendo o 

esforço dela em validar as escolhas profissionais de seus alunos através de 

atendimentos distintos e personalizados que fortalecem o vínculo e o sentimento de 

pertença. Por último e não menos importante, os estudantes perceberam que não 

estão sozinhos em relação à questão da empregabilidade, afinal, a empregabilidade 

dos futuros profissionais também é um problema da IES. 

 

Pela análise cruzada dos dados, foi possível perceber que, quanto maior a 

satisfação dos alunos, maior a pontuação do NPS® e, consequentemente, maior a 

fidelização. De forma mais específica, essa fidelização ocorre com excelência 

apenas quando os alunos entendem o Centro de Carreira como um diferencial e 

ocorre em sentido contrário quando os alunos entendem a função desse órgão como 

um setor de divulgação de vagas. Assim, é preciso investir mais detalhadamente 

nesse item e tentar converter em Promotores o alto índice de alunos Neutros (notas 

7 e 8) aqui concentrados. Uma hipótese considerada para este resultado é que 
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existam altas expectativas quanto à inserção no mercado de trabalho e, como não 

há vagas disponíveis para todos os alunos, isso os acaba frustrando.  

 

A pesquisa demonstrou que não existe influência no julgamento dos alunos quanto 

às especificidades dos cursos, o que é algo bastante positivo, na medida em que o 

Centro de Carreira atua de forma homogênea, ou seja, suas ações podem ser 

pensadas de maneira global sem a preocupação de personalização para cursos, 

mas sim, personalizando individualmente o aluno. 

 

Em virtude dos fatos mencionados, entende-se que a experiência inovadora 

proporcionada através das ações do Centro de Carreira contribua para a fidelização 

dos alunos com o Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro e que a aplicação 

do Net Promotor Score® tornou esse processo mais simples e objetivo. 

 

O estudo contribui para a academia ao possibilitar o conhecimento das ações e 

contribuições de um centro de carreia num contexto aplicado a uma IES, servindo 

como fonte de consultas por pesquisadores, profissionais, discentes e docentes. O 

estudo colabora com as organizações com a apresentação de um projeto relevante 

para a formação e inserção de futuros profissionais para o/no mercado de trabalho a 

partir da experiência com o Centro de Carreira, além de reconhecer a importância 

em gerenciar o relacionamento com o aluno a partir da identificação de suas 

necessidades. Na mesma medida, contribui também para a organização pesquisada 

ao viabilizar a ampliação do conhecimento sobre a própria Instituição, seu público-

alvo e toda a abrangência que esse processo desencadeia. Ademais, o trabalho 

contribuiu para o aprendizado e desenvolvimento profissional do autor na condição 

de gestor do Claretiano – Centro Universitário de Rio Claro. Por fim, o estudo 

vincula-se à área de pesquisa que atende aos requisitos do Mestrado Profissional 

em Administração da Fundação Pedro Leopoldo. 

 

Entre as limitações desta pesquisa, ressaltam-se a impossibilidade de realizar 

inferências, uma vez que a amostragem aplicada foi não probabilística e, portanto, 

os resultados são considerados numa perspectiva exploratória, abrindo caminho 

para estudos futuros com novas discussões que possam fortalecer a relação entre o 

NPS® e a fidelização dos alunos e, ainda, a dificuldade de se obter benchmarks na 
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medida em que o uso da metodologia do Net Promoter Score® ainda é pouco 

difundida em instituições educacionais.  

 

Como recomendações para pesquisas futuras, torna-se oportuno realizar a 

avaliação continuada da metodologia NPS® e acolher uma questão adicional aberta 

à pergunta definitiva proposta por Reichheld (2018), representada pela Questão 10 

do instrumento de coleta de dados, de modo a levantar em detalhes quais elementos 

ainda restam ressalvados pelos alunos na busca pela desejada Zona de Excelência 

e, consequentemente, pela fidelização, a fim de apoiar a melhor tomada de decisão 

dos gestores da IES. É certo que este espaço qualitativo de participação dos alunos 

evidenciará dados relevantes para esta consecução. 
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Apêndices 

 

Questionário 
 
 
Olá nome do aluno, 

 

Obrigado pelo contato com o Claretiano – Centro de Carreira.  

 

Queremos aprender com poucas perguntas como foi sua experiência com nossa 

instituição.  

 
 

1. Que curso você cursa no Claretiano? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Qual seu grau de satisfação em relação aos serviços prestados pelo Centro 

de Carreira?  

a. Muito satisfeito 

b. Satisfeito 

c. Pouco satisfeito 

d. Insatisfeito 

 

3. Qual sua percepção a respeito do Centro de Carreira:  

a. Um diferencial em relação a outras instituições de educação superior 

b. Um serviço de orientação e encaminhamento para empresas 

c. Um local de divulgação de vagas de estágios e empregos efetivos. 

 

4.  O Centro de Carreira contribuiu para sua formação para o mercado de 

trabalho?  

a. Sim, adquiri novas competências que irão me auxiliar no mercado de 

trabalho. 

b. Sim, adquiri novos conhecimentos mas não sei como colocá-los em 

prática ainda. 



100 

 

 

c. Sim, adquiri novos conhecimentos, mas vejo que não tem impacto 

sobre minha formação profissional. 

d. Não, apesar do processo pelo qual passei considero que pouco ou 

nada aprendi. 

e. Não, houve problemas na condução do processo e não o conclui. 

 

5. Você se sente mais preparado e menos inseguro para um processo de 

seleção com o suporte do Centro de Carreira?  

a. Sim, sinto-me mais confiante e tenho certeza de que posso me sair 

melhor em um futuro processo seletivo. 

b. Sim, sinto-me mais preparado mas estou ainda inseguro sobre meu 

desempenho em relação a um futuro processo seletivo. 

c. Sim, sinto-me mais preparado mas tenho poucas perspectivas de ter 

um bom desempenho em um futuro processo seletivo. 

d. Não, sinto que não tive um bom desempenho nas atividades e acredito 

que ainda tenho muito a melhorar. 

e. Não, as atividades realizadas no Centro de Carreira não me 

prepararam de forma adequada para busca de uma nova colocação no 

mercado. 

 

6. Qual a principal característica que descreve o Centro de Carreira na sua 

opinião? 

a. Inovação 

b. Desafio 

c. Formação 

d. Motivação 

e. Superação 

 

7. A experiência com o Centro de Carreira ampliou seu nível de relacionamento 

com o Claretiano?  

a. Concordo totalmente 

b. Concordo parcialmente 

c. Não concordo, nem discordo 

d. Discordo parcialmente 
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e. Discordo totalmente 

 

8. As atividades do Centro de Carreira fizeram você ter mais certeza do curso 

escolhido na instituição?  

a. Sim, pude ter certeza de que o curso escolhido é o que sempre quis 

fazer. 

b. Sim, pude ter certeza da escolha mas descobri outras possibilidades 

de formação que antes não havia levado em consideração. 

c. Fiquei em dúvida sobre se o curso escolhido por mim é aquilo mesmo 

que gostaria de fazer e se está adequado ao meu perfil. 

d. Descobri que o curso e área escolhida por mim não são aquelas que 

tem mais relação com meu perfil 

e. Descobri que na verdade não gosto da área escolhida e pretendo 

mudar de curso. 

 

9. O Centro de Carreira contribui para a certeza da sua escolha profissional 

(carreira)?  

a. Sim, muito. Vejo que posso atuar em áreas que antes não pensava em 

atuar. 

b. Sim, percebo que posso me desenvolver melhor na carreira escolhida. 

c. Um pouco. Vejo que na área escolhida não é o que queria, mas posso 

atuar em outras áreas ou buscar nova formação. 

d. Muito pouco. Vejo que a área escolhida por mim não me oferece futuro 

promissor.  

e. Sim, descobri que posso empreender na área escolhida por mim. 

 

10.  A partir da sua experiência com o Centro de Carreira, qual a probabilidade de 

você indicar o Claretiano – Centro Universitário a um amigo ou parente?  

 

 

 

 


