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No início da década de 2020, pode-se observar as Instituições de Educação Superior 
brasileiras atuando em um mercado ainda em crescimento e caracterizado por intensa 
competitividade. Especificamente, na região do Sul de Minas Gerais, o curso de 
graduação em Administração é impactado por muitas instituições entrantes, 
caracterizado pela concorrência aquecida, vindo demandar de seus gestores ações 
estratégicas emergenciais. Assim, analisar a intenção (ou crenças) de discentes do 
Ensino Médio de Três Corações para a escolha de uma instituição de ensino superior 
privada que oferta graduação em Administração, na perspectiva da Teoria do 
Comportamento Planejado se fez objetivo de estudo. Por meio de uma pesquisa de 
campo survey, utilizando-se um questionário de escala de Likert com 22 questões 
construídas a partir de crenças salientes identificadas para cada um dos construtos 
definidos a partir do modelo de Ajzen, obteve-se uma amostra de 102 respondentes. 
A partir dos resultados obtidos, pode-se concluir-se que, embora todos os construtos 
são influenciadores positivos deste processo decisório (comportamental, normativo, 
controle e intencional), o comportamental é o que vem se destacando como o que 
mais influencia a escolha (a partir das crenças salientes: (preservação ambiental; 
status social; reconhecimento; promoção cultural; obtenção de conhecimento; projeto 
social; infraestrutura; visão e acesso ao mercado de trabalho; aquisição de um 
emprego melhor; boa reputação junto ao MEC). Ainda, que o construto normativo é o 
que menos exerce influência no processo decisório (a partir das crenças salientes: 
opinião de namorado/a, irmãos/ãs, colegas de trabalho, familiares, amigos(as) e rede 
social). Assim, o estudo se justificou, pois representou uma forma da Universidade de 
Três Corações conhecer a realidade do seu curso de Administração para formular 
estratégias para enfrentamento da concorrência. Representou uma ação gerencial de 
escutar a voz dos discentes (entendendo seu comportamento) como um alarme de 
que algo precisa ser reforçado ou melhorado. 

 
Palavras-chave: Teoria do Comportamento Planejado. Ensino Superior Privado. 
Administração. Intenção Comportamental. 
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Abstract 

 

 
 

In the beginning of the decade of 2020, it is possible to observe the Brazilian Higher 
Education Institutions acting in a market that is still growing and characterized by 
intense competitiveness. Specifically, in the southern region of Minas Gerais, the 
undergraduate course in Administration is impacted by many incoming institutions, 
characterized by heated competition, coming to demand emergency strategic actions 
from their managers. Thus, analyzing the intention (or beliefs) of high school students 
in Três Corações for the choice of a private higher education institution that offers an 
undergraduate degree in Administration, in the perspective of the Theory of Planned 
Behavior, became the objective of this study. Through a field survey survey, using a 
Likert scale questionnaire with 22 questions built from salient beliefs identified for each 
of the constructs defined from the Ajzen model, a sample of 102 respondents was 
obtained. From the results obtained, it can be concluded that, although all constructs 
are positive influencers of this decision-making process (behavioral, normative, control 
and intentional), the behavioral one is what stands out as the one that most influences 
the choice (from the salient beliefs: (environmental preservation; social status; 
recognition; cultural promotion; knowledge acquisition; social project; infrastructure; 
vision and access to the labor market; acquisition of a better job; good reputation with 
the MEC). That the normative construct is the one that least influences the decision- 
making process (based on the salient beliefs: opinion of boyfriend/girlfriend, siblings, 
co-workers, family members, friends and social network). It justified, because it 
represented a way for the University of Três Corações to know the reality of his 
Administration course to formulate strategies to face the competition. students' voice 
(understanding their behavior) as an alarm that something needs to be reinforced or 
improved. 

 
Keywords: Theory of Planned Behavior. Private Higher Education. Administration. 
Behavioral intention. 
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1 Introdução 

 
 

A elaboração de estudos dissertativos, principalmente daqueles relacionados à cursos 

de mestrados profissionais, objetiva descrição de processos que visam a busca e a 

difusão de conhecimentos em área específica de estudo. Como resultado, a redação 

científica concluída é posta para a comunidade acadêmico-científica para consultas e 

fundamentações de novos estudos (Alyrio, 2009). Esta foi a proposta desta 

dissertação, que se ocupou em postar resultados obtidos a partir de um estudo 

visando analisar, para fins de conclusão do curso Mestrado Profissional em 

Administração, sobre crenças envolvidas na escolha de uma instituição de ensino 

superior [IES], a partir da Teoria do Comportamento Planejado [TCP]. 

 
Desta feita, a sequente introdução ocupa-se de apresentar: (1) a contextualização do 

tema; (2) o problema de pesquisa e suas hipóteses; (3) os objetivos e; (4) a justificativa 

e a relevância do estudo. 

 
1.1 Contextualização 

 
 

O ensino superior brasileiro encontra-se em abrangente expansão qualitativa e, 

principalmente, quantitativa. Tal crescimento quantitativo veio segurar acesso 

facilitado da população ao chamado ‘terceiro grau’. Santos (2018) afirma que o ensino 

superior corresponde à etapa superior da educação básica, destinada aos discentes 

que já concluíram o Ensino Médio ou curso equivalente. 

 
A evolução do Ensino Superior no Brasil, presenciada no século XX, coincide com 

movimentos de expansão desse nível de ensino, ocorridos na Europa e nos Estados 

Unidos. Segundo Prates (2007), o século XX foi marcado por uma enorme expansão 

do Ensino Superior, justificada em quatro dimensões: (1) econômica – uma força de 

trabalho melhor qualificada é necessária para a manutenção do crescimento da 

sociedade industrial. Os setores mais tecnológicos da indústria dependem da 

pesquisa aplicada, portanto, da expansão das universidades; (2) sociológica – a 

classe média em expansão busca manter seu status através também da educação; 

(3) política – com a inclusão de setores anteriormente ‘marginalizados’ da sociedade, 

através da educação e; (4) culturalista – enfatiza o ‘ser humano educado’, o cidadão 
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que busca incessantemente a auto formação. Como resultado de tais políticas 

expansionistas, o Brasil encerra o século XX com dados estatísticos de extrema 

significância. 

 
Não obstante, o século XXI assegura a expansão do crescimento do acesso ao ensino 

superior registrado no século anterior. De acordo com Frauches e Fagundes (2012), 

apenas no ano de 2001 foram editados 234 Atos Normativos sobre o Ensino Superior 

Brasileiro, com o objetivo de regulamentar e implantar as normas estabelecidas pela 

Constituição de 1988 e pela Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

[LDBEN], criada em 1996 – conhecida como Lei 9394/96. 

 
O senso da educação superior de 2016, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [INEP], registrou um aumento avassalador 

em relação à oferta de vagas em IES, desde a promulgação da LDBEN de 1996 

(Brasil, 2016). 

 
A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior [ABMES] destacou, 

recentemente, no ano de 2017, um panorama com o número de IES públicas e 

privadas, segundo suas classificações, junto ao número aproximado de matrículas – 

como compilado para a Tabela 1. 

 
Tabela 1 
Instituições de ensino superior e alunos matriculados no ano de 2016 

Organizações Acadêmicas Número de IES Matriculados 

Universidades 197 3.256.450 

Centros Universitários 166 1.043.889 

Faculdades 2004 2.098.161 

Institutos Federais [IF] e Centros Federais de 
Educação e Tecnologia [CEFET] 

40 155.783 

Nota. Fonte: Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. (2016). Números do Ensino 
Superior Privado no Brasil – Ano base 2016. Recuperado de 
https://abmes.org.br/editora/categoria/41/numeros-do-ensino-superior 

 

 
Nesse movimento adjetivado como acirrada expansão do ensino superior brasileiro, a 

ABMES justifica o crescimento do setor privado: 
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-O setor privado representa 87,70% das instituições de educação superior do 
país; 
-71,51% das matrículas em instituições presenciais e 91,80% das matrículas 
em cursos a distância estão nos particulares; 
-O investimento das instituições privadas na contratação de professores com 
doutorado subiu em relação ao ano anterior. O aumento foi de 2.077 
professores, tendo sido mais expressivos nas universidades e nas regiões 
Sudeste, Sul e Nordeste; 
-As universidades privadas passaram a oferecer 51.882 vagas a mais em 2016; 
os centros universitários, 72.330 e as faculdades, 59.946. No total, o ensino 
superior particular ofereceu 184.158 vagas a mais em relação a 2015; 
-A quantidade de candidatos inscritos no segmento privado teve crescimento, 
principalmente nas universidades, com 213.399 candidatos a mais comparando 
com o ano anterior; 
-O total de concluintes também subiu (22.369 a mais em 2016) (ABMES, 2017, 
p. 8, grifo meu). 

 
As IES privadas, como qualquer outro segmento em acirrada competição, se viram 

diante da demanda de disputar novos acadêmicos em detrimento à grande oferta de 

vagas da concorrência. 

 
1.2 Problema e hipóteses 

 
 

Comumente, a escolha da carreira a que pretende seguir é uma preocupação para os 

discentes do Ensino Médio [EM] e a escolha da IES é associada à tal preocupação, 

principalmente quando a oferta é superior à demanda (Santos & Almeida, 2018) – 

como por exemplo, a oferta de cursos de Administração em IES privadas do Sul de 

Minas Gerais. 

 
O curso de Administração – aqui, objeto de estudo – é, segundo o INEP (Brasil, 2016), 

a área de conhecimento dotada do maior número de IES no país, seguida do Curso 

de Contabilidade e de Direito. Oliveira e Sauerbronn (2017) afirmam ser este um curso 

de interesse genuíno, haja vista que a profissão permite inserção no mercado em 

diversas áreas de atuação, principalmente pela sua diversificada grade de disciplinas 

e conteúdos trabalhados. Desta forma, um recém-formado em Administração tem 

mais chances de empregar-se, conforme sua profissionalização, se comparado a 

demais universitários recém-formados em outros cursos/outras áreas. Os mesmos 

autores acreditam que pela grande procura do curso é que a oferta do mesmo cresceu 

e vem crescendo, passando a impactar o segmento das IES privadas no que tange a 
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concorrência e a busca por alunos, entendidos como seus clientes. Para Andrade et. 

al. (2017), a ascensão do curso de bacharelado em Administração vem considerando- 

o como uma indústria de serviços. 

 
Santos (2018) afirma o crescimento dos cursos de graduação em Administração como 

desordenado se comparado ao crescimento de demais cursos e pondera, ainda, o 

número avassalador de IES que o ofertam. De acordo com o censo da Educação 

Superior publicado pelo INEP (Brasil, 2016), o bacharelado em Administração é 

detentor de matrículas e proporcionalmente significativo quando as mesmas são 

comparadas com as matrículas juntas de demais cursos superiores – como mostrado 

pela Tabela 2. 

 
Tabela 2 
Matrículas no ensino superior no ano de 2016 

Cursos Matriculados % 

Superior de Administração 1.212.231 15% 

Soma de todos os cursos superiores 8.048.701 100% 

Nota. Fonte: Brasil. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira. (2016) Censo da educação superior 2016: resumo técnico. Brasília. 

 

O final do século XIX constitui-se um grande marco para o curso de Administração, 

tendo sua origem nos Estados Unidos no ano de 1881. Entretanto, sua chegada no 

Brasil se deu depois de muitos anos, tendo como marco o ano de 1952, justificando- 

se pelo cenário emergente industrial, demandando mão de obra mais qualificada para 

os processos que contemplavam as produções (Silva, 2019). 

 
Algumas explanações sobre a origem do Curso de administração são disponibilizadas 

pelo Conselho Federal de Administração [CFA] (2020) e por Mendonça (2015) em um 

documentário especial sobre os 50 anos da Administração publicado no Portal da 

Administração. 

 
O ensino da Administração no Brasil datou em 1952, atrelando-se ao desenvolvimento 

produtivo e econômico do país. A Fundação Getúlio Vargas [FGV] e a Faculdade de 

Economia e Administração [FEA] da Universidade de São Paulo [USP] foram as 
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primeiras instituições de ensino a disponibilizar o curso, objetivando a formação de 

administradores para atendimento do setor produtivo (CFA, 2020). 

 
Mendonça (2015) destaca que a expansão (do número) dos cursos de Administração 

no país se deva à crescente participação da rede privada, ocorrida a partir da década 

de 70, mas com grande culminância a partir da década de 90 – período este do 

neoliberalismo, que passou a impactar no crescimento do ensino superior no país. De 

acordo com o CFA (2020, p.1), especificamente para os cursos de Administração, “no 

início da década de 80, o sistema particular era responsável por aproximadamente 

79% dos alunos, ficando o sistema público com o restante”. 

 
O Conselho Regional de Administração [CRA] (2018) afirma que a expansão do 

número dos cursos de Administração se concentrou em determinadas regiões 

brasileiras, ganhando destaque as regiões Sul e Sudeste. No início da década de 90, 

as duas regiões detinham cerca de 81% de todo o ensino de Administração do país. 

O CFA (2020) afirma que a concentração do ensino de Administração do país em tais 

regiões se deva à prevalência de produtividade, pois nas mesmas localizam-se as 

maiores empresas e em maior número também, ocasionando maiores oportunidades 

em termos de mercado de trabalho para a profissão. 

 
Percebe-se, então, que a competitividade no mercado de trabalho para recém- 

formados e a competitividade de IES com curso de Administração, em busca de 

alunos, principalmente as privadas, têm sua origem neste ponto da história e encontra- 

se em culminância nos dias de hoje. 

 
Frente à mudança de cenário e à conjuntura, o curso de Administração não pode mais 

se limitar à simples transmissão de conteúdo, mas deve se ocupar da transmissão de 

conhecimentos pautados em uma diversidade de saberes que oportunizem a 

formação de administradores que saibam conduzir situações complexas e adversas e 

que estejam seguros para tomadas de decisões articuladas aos contextos sociais, 

econômicos e políticos (Pereira, 2018). 

 
Com a abertura para a entrada de novos (e muitos) cursos de Administração no 

mercado, as IES privadas então como empresas em busca de lucros, não tendo 
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escolhas, começaram a se digladiar para se manterem. A educação em seu nível 

superior passou a ser vista como uma mercadoria; como um produto (Silva, 2019). A 

oferta da educação como produto ao aluno garante a dinâmica da compra e venda, 

característica indispensável para o processo de mercadorização. Assim, a educação 

superior vem sendo vista como um negócio regido pela economia globalizada 

(Rodrigues, 2017). 

 
Nessa incansável batalha, Silva (2019) usa o enunciado ‘arena competitiva’ para 

expressar o território onde empresas atuais e concorrentes atuam, inclusive as IES 

privadas. Estas se viram diante à demanda pelo uso de distintas estratégias para a 

disputa, para os jogos de poder e para conquista e manutenção de alunos/clientes, 

considerando o cenário em demasiada competitividade, onde os serviços ofertados 

por tais instituições são bem parecidos. 

 
Os clientes, por sinal, que em grande parte dos casos são jovens. Pode-se dizer que 

a juventude é marcada por inúmeras mudanças voltadas para todos os aspectos, 

inclusive os sociais, que serão assumidas pelos indivíduos. Ao final do EM os jovens 

são obrigados a fazer escolhas (ou não) pela continuação de seu processo educativo, 

tendo em destaque o Ensino Superior (Sparta & Gomes, 2015). 

 
A fase juvenil é afirmada enquanto uma preparação para vida adulta, um momento 

para de autoconhecimento e concentração em possibilidades de futuro; porém, não 

implica estar associada apenas como um link do presente ao futuro. Silva (2019), 

associa a juventude a um processo de amadurecimento permeado de ações e 

aquisição de experiências para um momento posterior. 

 
Sendo assim, surge o interesse em identificar quais os critérios adotados por tais 

jovens, estudantes vindos do EM, seus processos de escolha e, ainda, em 

compreender suas expectativas em relação à IES e ao curso superior pretendido. 

 
Diante de tal contextualização, 

A partir da questão problema, identificam-se 3 questionamentos de pesquisa, a saber: 
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1. A atitude influencia positivamente a intenção comportamental de escolha dos 

discentes do EM de Três Corações de uma IES para o curso de Administração? 

2. A norma subjetiva influencia positivamente a intenção comportamental de 

escolha dos discentes do EM de Três Corações de uma IES para o curso de 

Administração? 

3. O controle influencia positivamente a intenção comportamental de escolha dos 

discentes do EM de Três Corações de uma IES para o curso de Administração? 

 
1.3 Objetivos 

 
 

O objetivo geral de pesquisa é analisar a intenção de discentes do Ensino Médio de 

Três Corações para a escolha de uma IES privada que oferta graduação em 

Administração, na perspectiva da Teoria do Comportamento Planejado. 

 
Para o seu cumprimento, podem ser elencados os seguintes objetivos específicos: 

 
 

1. Analisar as influências das atitudes na intenção comportamental de escolha da 

IES privada que oferta graduação em Administração; 

2. Analisar as influências das normas subjetivas na intenção comportamental de 

escolha da IES privada que oferta graduação em Administração; 

3. Analisar as influências do controle percebido na intenção comportamental de 

escolha da IES privada que oferta graduação em Administração; 

 

1.4 Justificativa/Relevância 

 

 
Os jovens, quando entram no EM, têm reações diferentes relacionadas a cada ano 

que o compõe. No primeiro, se sentem orgulhosos por terem vencido uma barreira – 

ou seja, vencido o Ensino Fundamental [EF]; no segundo, ocorre um desencanto 

gerado pela dificuldade dos conteúdos e o aumento da socialização; por fim, no 

terceiro, evidencia-se a proximidade de um novo ciclo de vida (o provável ensino 

superior), e um confronto de ideias, influência e opiniões surge frente ao imenso 

universo de possibilidades relacionadas ao ingresso em uma universidade ou inserção 

no mercado de trabalho (Krawczyk, 2011). 
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Tartuce et al. (2018) relatam a importância de considerar que esses jovens trazem 

experiências de outras esferas externas ao contexto do EM, e isso não deve jamais 

ser ignorado pelas IES. Eles pertencem a uma cultura dotada de conhecimentos 

externalizados à escola, providos em tempos pós-modernos pelos recursos 

tecnológicos e multimídias e, ainda, caracterizam-se como influenciáveis pelo 

contexto e pelas pessoas que os circundam socialmente. 

 
Desta feita, quando as IES privadas procuram conhecer as perspectivas do mercado 

e dos clientes/consumidores, elas procuram e se permitiram vislumbrar novos desafios 

gerenciais. Pavão (2017) alerta para o fato de que tais instituições privadas se veem 

frente à demanda pelo uso de distintas estratégias para a conquista e para a 

manutenção de clientes/consumidores, considerando o cenário em demasiada 

competitividade, no qual os serviços ofertados por tais instituições são bem parecidos. 

 
O fato é que a conjuntura é marcada por uma abrupta concorrência no ensino superior 

privado, agravada ainda pela existência de clientes/consumidores mais informados e 

exigentes, que buscam por qualidade e custo baixo (Cardoso, Souza & Hernandez, 

2019). As instituições se empenham em busca de diferenciais para o enfrentamento 

do mercado competitivo, na intenção de formulação de estratégias significativas e 

efetivas e, para isso, necessitam de sistemas de gestão inteligentes para colocar em 

prática as estratégias competitivas formuladas. O desafio se torna duplo: formular e 

praticar estratégias assertivas e encantar os clientes/consumidores com a oferta de 

educação de qualidade a custo reduzido (Pavão, 2017). 

 
Para Rodrigues (2017), as IES privadas, enquanto empresas, encontram-se em 

dificuldades para manutenção da rentabilidade e de margens significativas mediante 

o cenário competitivo. Qualidade e preço baixo já não se configuram mais como 

diferenciais, pois são elementos de sobrevivência das instituições. Assim, estas 

empenham-se em constante busca de outros diferenciais que agreguem vantagens, 

mas que se tornam temporários, sendo copiados ou superados rapidamente pela 

concorrência, confundindo o processo de escolha dos clientes/consumidores. No 

contexto, cada IES privada – especificamente, aqui para a presente dissertação, cada 

IES privada que oferta curso de bacharelado em Administração – vem se reinventado 

diariamente, na busca de inovação de serviços agregados a serem entregues com 
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mais valor aos clientes/consumidores exigentes, mesmo sendo eles jovens que 

estejam finalizando o EM. 

 
O INEP, enquanto regulador de cursos de graduação no país, acredita que um grande 

diferencial para as IES é o resultado de sua avaliação no Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior [SINAES] (Brasil, 2016). Desta forma, os cursos são 

constantemente avaliados, tanto para obtenção de autorizações, reconhecimentos ou 

renovações de reconhecimento. Além disso, o Ministério da Educação [MEC] reforça 

a necessidade de avaliações com base em dimensões que comprovem qualidade dos 

serviços prestados pelas IES (Pereira, 2018). Sendo assim, teoricamente, as IES 

privadas que ofertam bacharelados em Administração, se em funcionamento, estão 

em conformidade com a qualidade necessária avaliada – o que vem dificultar mais 

ainda o processo de escolha entre um IES e outra para os jovens que estejam 

finalizando o EM e em busca da educação superior. 

 
Para influenciar ou buscar compreender como esse processo de escolha vem 

acontecendo, reforços sobre conceitos de Marketing Educacional para comunicação 

e posicionamento de mercado são desenvolvidos pelas IES privadas junto aos seus 

clientes/consumidores ou grupos deles (Cano, Tabares & Alvarez, 2017) – que no 

caso, junto aos jovens que estão no EM e que, em breve, estarão em processos de 

escolha do ensino superior. A compreensão de especificidades que se relacionam ao 

comportamento destes clientes/consumidores ou grupos deles, bem como de suas 

atitudes, é primordial para o enfrentamento desta arena competitiva (Ferreira, Loiola 

& Gondim, 2017). 

 
Estudos empíricos corroboram com afirmação de indicadores que se relacionam às 

imagens das IES atreladas às suas marcas e a demais fatores de prestígio que 

determinem o comportamento do consumidor frente à escolha: 

 
[...] outros fatores como prestígio, qualidade dos serviços, o uso dos serviços 
pelos familiares, atendimento pré-matrícula, reconhecimento pelo MEC, tempo 
duração do curso, titulação do corpo docente, visitas técnicas, capacidade de 
empregabilidade, estrutura física, oportunidades de estágio, atividades 
extracurriculares, recursos tecnológicos, inovação, orientação na carreira, 
responsabilidade social e orientação para a sustentabilidade são aspectos 
fundamentais que determinam o comportamento do consumidor em relação à 



22 
 

 
 
 

escolha dos serviços educacionais [...]. A diversificação de serviços gerados no 
ambiente dos negócios, especificamente, no setor da educação superior, 
culminou no surgimento de um ‘novo século global do consumidor’, onde os 
analistas de consumo precisam requerer novas competências e habilidades 
para idealizar, implementar, entender a atender os desejos do consumidor 
(Souza; Rabêlo Neto & Fontenele, 2013, p.3). 

 
 

Da mesma forma ponderam Oliveira, Giroletti e Jeunon (2018), afirmando que a 

conclusão do EM e a iminente escolha por um curso superior, costuma ser um 

momento difícil na vida dos jovens. A escolha se torna complexa, pois pode ser 

influenciada por muitos fatores, tais como: localização da IES; valor da mensalidade 

ou gratuidade do ensino; flexibilidade de horários; imagem da instituição no mercado; 

influência de familiares e amigos; constituição do corpo docente; desejo pessoal de 

realizações, dentre outros. Este é um momento, ainda, marcado pela realização de 

levantamentos, por parte dos estudantes, nesse momento, das IES que ofereçam o 

curso que desejam e verificar quais delas estão de acordo com suas possibilidades e 

expectativas. 

 
Além disso, o cenário é impactado pelo advento da democratização do ensino, trazida 

pelos programas governamentais. Especificamente, o ensino superior tornou-se mais 

acessível a uma maior parte da população brasileira. Tal ampliação de acessibilidade 

criou nova demanda de estudantes, acarretando na ampliação de mercado e na 

criação de novas IES, principalmente privadas, acirrando ainda mais a 

competitividade. Com isso, como já mencionado, as instituições perceberam a 

necessidade de se diferenciarem ou perderiam mercado para a concorrência. 

Passaram a dispensar mais atenção aos alunos – então, já chamados de clientes. 

Entenderam que, quanto maior o número de opções de escolha seus clientes 

potenciais tivessem, maior seria o seu trabalho não somente de prospecção e 

captação, mas, também de retenção dos mesmos (Oliveira, Giroletti & Jeunon, 2018). 

 
Mais uma vez, as IES se viram diante da necessidade de novas estratégias gerenciais, 

a partir de estudos de mercado constantes, para tentar compreender comportamento 

de seus clientes potenciais para formulação de estratégias. Foi nesse interim, que as 

instituições compreenderam a necessidade de melhorar e aprimorar seus estudos de 

mercado,  e  começaram  a  demandar  por  algo  mais;  algo  que  as  permitissem 
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compreender os fatores que motivam o comportamento de compra/escolha de seus 

clientes (Esfandiar et al., 2019). 

 
Desta forma, considerando a complexidade deste mercado específico, e não 

descartando a influência capitalista e neoliberal no ensino superior, ferramentas 

gerenciais que ajudem as empresas na compreensão do cenário em busca de 

sobrevivência se tornam constantemente emergenciais. As IES privadas empenham- 

se em levantamentos de conceitos acreditados como fundamentais para nortear a 

compreensão deste processo de escolha. Pássaro, Quinto e Thomas (2018) 

enaltecem a necessidade de investigações acerca de ciências comportamentais que 

se empenham para a compreensão do comportamento do consumidor, para obtenção 

de perspectivas e visões diferenciadas. Os autores ponderam a necessidade de se 

recorrer às várias disciplinas para esta compreensão, destacando dentre as principais, 

a Sociologia, a Psicologia e a Psicologia em sua segmentação Social, sendo que esta 

última vem ganhando destaque em pesquisas, considerando a interação como seu 

conceito de trabalho – interação entre indivíduos ou entre indivíduos e objetos. 

 
Dado o momento em que tal interação é percebida, é chegada a hora para verificação 

de suas motivações, quer sejam elas geradas a partir de influências internas (ou seja, 

a partir de necessidades) ou externas (ou seja, a partir de grupos de influências, por 

exemplo). Assim, tais motivações podem ser analisadas e suas intenções passam a 

ser verificadas. Os estudos de crenças tornam-se indispensáveis, haja vista que as 

mesmas são passíveis de modificações a partir de novas situações. Normas, 

comportamentos, saliências e controles que as crenças estabelecem ao longo do 

tempo afetam atitudes de indivíduos em seus processos de escolha (Esfandiar et al., 

2019) – o que acontece, também, quando estes estão a um passo de escolher uma 

IES privada para o bacharel de Administração. 

 
Nessa circunstância, surge a atitude como um elemento de grande (senão, a maior) 

importância, que dentre outras variáveis, vem formar o estudo do comportamento dos 

consumidores, sendo a que se pode mensurar de forma direta. No contexto de 

mercado, a atitude assume um papel basilar, pois demonstra tipos de ações nas quais 

os indivíduos estejam embasados (Dougherty, Neubert & Park, 2019). 
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Subsídio teórico para os estudos de atitudes é encontrado nos seguintes autores: 

Fishbein (1968), Ajzen (1991; 1992; 2002; 2011) e Ajzen e Fishbein (1970; 1975; 1977; 

1980; 1981; 2006). No início da década de 60, Fishbein (1968) propôs o 

desenvolvimento da Teoria da Ação Racional [TAR]. A referia teoria vem admitir a 

racionalidade por meio do uso de informações que estejam disponíveis e por meio de 

avaliações de implicações comportamentais junto ao objeto de realização. 

Posteriormente, logo no início da década de 90, ao rever esta teoria, Ajzen (1991; 

1992) percebeu que a necessidade de inserção do elemento crenças sobre controle, 

junto aos elementos crenças comportamentais e crenças normativas. Este autor, 

objetivando a identificação de fatores que facilitassem ou impedissem 

comportamentos, criou a Teoria do Comportamento Planejado [TCP] – ou Theory of 

Planned Behavior [TPB]. 

 
A partir de tal aprimoramento, e com base no todo contextualizado nesta introdução, 

a presente dissertação tem como propósito a análise da intenção (ou crenças) de 

discentes do EM de Três Corações para a escolha (processo decisório) de uma IES 

privada que oferta graduação em Administração, na perspectiva da TCP. 

 
Em se tratado de investigação em comportamento do consumidor, os 
pesquisadores têm se debruçado e dado destaque à avaliação de atitudes 
através da Teoria do Comportamento Planejado [TCP], desenvolvida para 
explicar a intenção de realizar um comportamento, com base em um conjunto 
reduzido de construtos explicativos – atitude, norma subjetiva e controle 
percebido. Além disso, segundo a TCP, a atitude dos consumidores para prever 
seu comportamento de compras depende de seis fatores decisivos: 
envolvimento do consumidor com o processo de compra; a validade e 
fidedignidade dos instrumentos utilizados para medir as atitudes dos 
consumidores; a influência de outras pessoas na decisão de compra; fatores 
circunstanciais que podem interferir numa compra; efeito da disponibilidade de 
marcas alternativas; força da atitude em relação ao objeto, que pode ser 
avaliada de maneira indireta (Souza, 2009, p. 14). 

 
 

Para compreender sobre as premissas relacionadas ao comportamento dos jovens do 

EM de Três Corações em relação à escolha da IES privada para o bacharelado de 

Administração (ou seja, para compreender sobre as crenças/intenções de escolha), 

optou-se pelo modelo da TCP, adaptado de Ajzen e Fishbein (1981). O modelo, 

chamado aqui de construto da pesquisa, é exibido pela Figura 1 (que segue), sendo 

adotadas as seguintes terminologias: (1) Atitudes em Relação ao Comportamento = 
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Construto Comportamental; (2) Norma subjetiva = Construto Normativo; (3) Controle 

Comportamental Percebido = Construto Controle; (4) Intenção Comportamental de 

escolha = Construto Intencional. 

 
 

Figura 1 
Modelo da TCP da pesquisa 
Nota. Fonte: Ajzen, I.; Fishbein, M. (1981). Attitudes and Voting Behaviour: An Application of the Theory 

of Reasoned Action. Progress in Applied Social Psychology, (1)1, 253-313 (adaptado). 

 

 
De acordo com Fayolle e Liñán (2014), existem muitos limites em relação às pesquisas 

que envolvem TCP. Santos e Almeida (2018) afirmam que pesquisas nacionais 

apresentam problemas relacionados à não atualidade dos fatos, sendo que muitas 

publicações são relativamente mais antigas e, as poucas atuais, não apresentam 

achados recentes. Além disso, como afirma Martins (2013), pesquisas que envolvem 

a temática de atitudes são ignoradas. Embora os de determinantes de intenção e a 

relação atitude-comportamento sejam objetos de estudo na literatura brasileira, 

considerados de extrema importância para compreensão do comportamento humano, 

no país à tal área de estudo vem sendo dispensada pouca atenção, sendo inexistentes 

os achados e estudos relacionados à percepção do controle sobre o comportamento. 

Assim, a partir dos apontamentos dos destes autores, é notada a demanda por 

estudos com objetos diferentes em distintas esferas cotidianas, para mapeamento 

adequado das determinantes de intenção de escolha – como é o caso, sobre a escolha 

da IES privada para o bacharelado de Administração – e, portanto, os objetivos desta 

dissertação são justificados. 
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Desta feita, a presente pesquisa se justifica pela demanda em conhecer sobre quais 

as crenças e atitudes que os alunos do EM consideram em seus processos decisórios 

para escolha de uma IES privada em relação à outra que oferta graduação em 

Administração. 

 
Quanto ao aspecto gerencial, a escolha desta temática é relevante para pesquisas de 

Administração, considerando a escassez de estudos semelhantes publicados na 

literatura. Tem condições de contribuir com IES privadas que buscam responder às 

exigências do mercado e têm grande interesse em saber como seus públicos lhes 

enxergam durante o processo decisório (ou a intenção) de escolha. 

 
Quanto ao aspecto social, a pesquisa mostra-se relevante à sociedade, uma vez que 

demonstra preocupação em entender melhor o que é realmente importante para os 

consumidores (alunos do EM) em seus processos decisórios de escola de IES privada, 

especificamente aqueles que pretendem a graduação em Administração, para 

melhorar o atendimento e aumentar o nível de satisfação. 

 
É relevante, ainda, quanto ao aspecto pessoal/profissional, pois surgiu a partir de 

interesse de seu pesquisador, enquanto mestrando profissional em Administração e 

enquanto docente e coordenador pedagógico de cursos de Administração de algumas 

IES privadas concorrentes no Sul de Minas Gerais, em entender como se dá o 

processo de escolha, considerando a TCP. Assim, a realização da pesquisa, bem 

como seus resultados, se configura como ferramenta e estratégia gerencial para um 

segmento em acirrada competitividade no cenário acadêmico atual. 
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2 Referencial teórico 

 
 

A estruturação do referencial teórico em um estudo dissertativo objetiva a busca de 

referências que possam subsidiar o tema em pesquisa, bem como sustentar a 

discussão dos resultados encontrados e, para tanto, fundamenta-se na bibliografia 

básica e clássica e na literatura contemporânea disponível, a partir de estudos 

científicos que configuram-se como referências (Vergara, 2009). Sendo assim, o 

presente capítulo ocupou-se de pontos centrais que abordam, sequencialmente, 

sobre: (1) o percurso histórico do estudo do comportamento do consumidor e sua 

importância enquanto vantagem competitiva; (2) a Teoria da Ação Racional; (3) a 

Teoria do Comportamento Planejado; (4) o modelo da Teoria do Comportamento 

Planejado e seus construtos (5) os elementos constituintes da Teoria do 

Comportamento Planejado; (6) a aplicação da Teoria do Comportamento Planejado e 

a consideração das crenças salientes. 

 
2.1 Percurso histórico do estudo do comportamento do consumidor e sua 

importância enquanto vantagem competitiva 

 
Estudos iniciais acerca do comportamento do consumidor eram embasados na Teoria 

Econômica, pautados na racionalidade de custos de produção, potenciais e escassez. 

Somente, mais tarde, estes estudos se estenderam para o Marketing. Ao final da 

década de 60, estudos mercadológicos sobre o consumo foram associados à Teoria 

Econômica, com abordagens diversificadas, envolvendo associação de outras teorias 

e conceitos basilares da Psicologia Social, da Sociologia, da Antropologia e da 

Demografia, passando a abranger, além dos aspectos econômicos, a compreensão 

dos aspectos psicológicos do processo de consumo (Soares Júnior, Zucoloto & André, 

2017). 

 
Para Blackwell, Miniard e Engel (2005), o processo de consumo caracteriza-se como 

sistêmico, contínuo e influenciado pelo ambiente, pela individualidade e pelo fator 

psicológico de cada indivíduo. Entretanto, para Kotler e Armstrong (2000), 

considerando a concepção mercadológica, o comportamento do consumidor é 

determinante para o consumo, acontecendo a partir de um processo motivacional, da 

constituição de sua personalidade, bem como de como acontece a sua percepção. 
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Desta forma, a percepção é enaltecida pelos autores no comportamento do 

consumidor. Solomon (2002) define a percepção como qualquer processo que 

envolve sensações, as seleciona e as interpreta. Para o mesmo autor, a sensação é 

uma resposta imediata do indivíduo, a partir de condições aparentes, que possam ser 

selecionadas e interpretadas. Está voltada para um objeto/estímulo ou evento 

ambiental. 

 
A compreensão do comportamento do consumidor é uma atribuição árdua, complexa 

e dotada de detalhes; embora, de extrema importância para as empresas e para a 

comunidade acadêmica. O estudo comportamental do consumidor enquadra-se, na 

atualidade, como uma ciência interdisciplinar, ocupando-se da investigação de ações 

de consumo dos indivíduos, estendendo-se para promoção de estratégias para 

empresas, para a indústria e para a sociedade como um todo (Soares Júnior, Zucoloto 

& André, 2017). 

 
Os seres humanos são, em matéria de consumo, relacionados aos prazeres buscados 

para satisfação de suas necessidades e desejos em troca de como gastam seu 

dinheiro. Contudo, as necessidades e desejos se relacionam, ainda, com: as 

influências do ambiente, a cultura em que o indivíduo se encontra ou se origina, das 

experiências vivenciadas, bem como da educação e da formação que tem. Além disso, 

segundo especialistas do comportamento – como é o caso dos profissionais da 

Psicologia –, mediante satisfação de necessidades e desejos comuns, os indivíduos 

se expressam diferentemente. Por tais razões, entender os motivos dos consumidores 

é essencial para as empresas que se encontram em segmentos altamente 

competitivos. A realização de pesquisas e estudos lhes garantem compreender para 

que possam passar a prever comportamentos de determinados grupos de 

consumidores no mercado (Soares Júnior, Zucoloto & André, 2017). 

 
Rodrigues (2017) pondera que as organizações modernas, inseridas em um mercado 

em acirrada competitividade – como é o caso das IES privadas – necessitam 

conhecer, detalhadamente, sobre o comportamento de consumo de seu público-alvo, 

enquanto vantagem competitiva em relação à concorrência. Ter conhecimento 

específico de como a segmentação de mercado que procura atender faz suas 
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escolhas e toma suas decisões resume-se em uma alternativa eficiente para 

atendimento das necessidades destes consumidores, então clientes potenciais. 

 
Assim, a extensão dos estudos sobre o comportamento do consumidor pode ser 

notada, considerando como ponto de partida, a seguinte definição de Solomon (2002, 

p.24): “o comportamento do consumidor é o estudo dos processos envolvidos quando 

indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, 

ideias ou experiências para satisfazer necessidades e desejos”. 

 
Outra definição clássica encontrada na literatura é a de Mowen e Minor (2003, p. 3), 

ao definirem o comportamento do consumidor como “o estudo das unidades 

compradoras e dos processos de troca envolvidos na aquisição, no consumo e na 

disposição de mercadorias, serviços, experiências e ideias”. Os mesmos autores 

creditam ao processo de troca a condição de aquisição de qualquer produto ou 

serviço, sendo então este o ponto de partida para estudiosos, na tentativa de entender 

e identificar fatores influenciadores e determinantes no processo de escolhas para que 

as necessidades e desejos dos consumidores sejam satisfeitos. 

 
Em consenso literário, alguns autores – como Kotler e Armstrong (2000), Solomon 

(2000), Mowen e Minor (2003) e Blackwell, Miniard e Engel (2005) – afirmam que o 

ponto central das atividades do Marketing relaciona-se ao reconhecimento das 

necessidades humanas, sendo este o fator primordial para a garantia do sucesso, do 

crescimento constante e da alavancagem da lucratividade de qualquer empresa. 

Deve-se considerar que ambiente competitivo é altamente mutante e, que para tanto, 

a constante compreensão das necessidades dos consumidores é essencial para 

consequentes estratégias a serem formuladas para obtenção de vantagens perante a 

concorrência. 

 
Sheth, Mittal e Newman (2001) afirmam que consumidores satisfeitos se tornam 

clientes (fidelizados) e, desta forma, aumentam seus tickets médios na empresa com 

a repetição das compras de seus produtos ou serviços. Por isso, pesquisas que 

identificam o comportamento do consumidor são essenciais para caracteriza-lo e 

passar a ofertar-lhe produtos ou serviços que os satisfação, sendo a satisfação um 

fator preponderante para o êxito empresarial. De acordo com Si et al. (2019), a 
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empresa que formula produtos ou serviços a partir da orientação das necessidades 

do seu consumidor aumenta, percentualmente, sua possibilidade de imergir em um 

mercado apropriado para sua atividade empresarial. 

 
Peixoto (2007) pondera que, dentro do processo histórico, o estudo do comportamento 

do consumidor teve como foco compreender o motivo que o leva a comprar. 

Entretanto, este escopo também apresentou evolução, emergindo resultados de 

pesquisas e estudos que passaram a apresentar razões da compra, não somente o 

motivo. Para o referido autor, a compreensão do comportamento do consumidor leva 

à compreensão sobre os motivos de compras de determinados serviços/produtos, 

permitindo a criação de estratégias efetivas para influenciar e motivar, mais ainda, o 

consumo. 

 
Apesar de ser de grande importância para qualquer empresa, desde sempre, a 

compreensão do comportamento do consumidor não é simples, principalmente por 

existirem fatores (ou estímulos internos e externos) que exercem influencias do 

desempenho deste comportamento (Soares Júnior, Zucoloto & André, 2017). As 

variações de interpretações dos fatores ou estímulos podem ser associadas às 

características diversas individuais – que acabam gerando comportamentos 

diversificados. É exatamente a busca pelo entendimento de tais comportamentos que 

permitem que as atitudes dos consumidores sejam conhecidas (Si et al., 2019). 

 
Inicialmente, para compreender o comportamento do consumidor aliava-se ao 

processo de oferta-demanda (um processo de troca, propriamente dito), subsidiada 

pela oferta de um preço que normatizava tal processo. O preço no processo de troca 

se fez base para a Teoria Econômica do consumo, funcionando como um grande 

influenciador. Entretanto, já não se configura mais como condição única nos dias de 

hoje, existindo demais fatores influenciadores que envolvem todo o processo (Peixoto, 

2007). 

 
Para Nowem e Minor (2003), a soberania do consumidor representa um grande 

desafio para o Marketing especializado, sendo este capaz de formulações de 

estratégias que possam motivá-lo e influenciá-lo, com serviços e produtos projetados 

e ofertados para as suas necessidades e desejos específicos. Por isso, segundo 
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Soares Júnior, Zucoloto e André (2017), conhecer, em amplitude o comportamento do 

consumidor, é aprender sobre informações que possam facilitar abordagens eficientes 

e compreender que o comportamento pode ser motivado/direcionado a satisfazer 

necessidades e desejos de indivíduos. Estudos sobre o comportamento do 

consumidor são essências para a alavancagem de acertos de decisões estratégicas 

e embasamentos de pesquisas mercadológicas. Precisam ser consideradas as 

variáveis capazes de influenciar o indivíduo consumidor em todos os momentos da 

compra – antes, durante e depois –, sendo que o processos final (ou seja, a decisão 

de compra) sempre se dá pela formulação de estratégias voltadas para atendimento 

de suas necessidades/desejos e efetividade de satisfação. 

 
Para Solomon (2002), os processos decisórios de compra se iniciam a partir de 

perspectivas racionais. Os consumidores, inicialmente, buscam informações diversas 

sobre os produtos ou serviços que desejam comprar/consumir e, com base nas 

mesmas, estabelecem ponderações a partir de interpretação de forças e fraquezas e, 

somente depois, tomam suas decisões. Por tal motivo, para o mesmo autor, o 

entendimento do comportamento do consumidor se faz tarefa árdua, considerando 

que sejam diversos os fatores influenciadores na decisão. Por isso, teorias explicativas 

das relações determinantes e predizentes do comportamento se fizeram demanda. 

 
Moutinho e Roazzi (2010) afirmam que o comportamento é decidido por atitudes; 

afirma que, embora a atitude não se resuma em um comportamento propriamente dito, 

resume-se em uma orientação para determinadas reações comportamentais em 

relação a determinados produtos ou serviços. Para os mesmos autores, uma atitude 

apresenta componentes cognitivos, afetivos e comportamentais – o que predispõe-se 

para determinadas ações ou tomadas de decisões. Por esta assertiva, gestores 

organizacionais demandam pela compreensão e conhecimento das atitudes de seus 

potenciais consumidores para elaboração de estratégias adequadas e competitivas. 

 
Da mesma forma, de acordo com Si et al. (2019), compreender as atitudes (racionais) 

que induzem comportamentos se faz alternativa para prevê-los, para avaliar novos 

produtos ou serviços a serem ofertados, para programar propagandas e prospecção 
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destes e, consequentemente, para mensurar atitudes que possam ser desfavoráveis 

à empresa (aos seus serviços e produtos a serem ofertados). 

 
Além disso, tem-se a assertiva de que os comportamentos dos indivíduos são 

influenciados por outros indivíduos, como por exemplo, por familiares, colegas de 

trabalho, pares profissionais, namorados, vizinhos. Ou seja, são influenciados por 

indivíduos ou por grupos de indivíduos de convivência (MOUTINHO; ROAZZI, 2010). 

 
Ajzen e Fishbein (1975; 1981) e Ajzen (2002; 2006) enaltecem que os indivíduos 

comportam-se racionalmente, ponderando o que podem perder ou ganhar a partir de 

suas atitudes. Foi a partir desta concepção de que as decisões são avaliadas, que a 

Teoria da Ação Refletida [TAR] se nomeou – ou The Theory of Reasoned Action. A 

referida teoria considera avaliações racionais dos comportamentos dos indivíduos a 

cada um de seus passos. 

 
2.2 Teoria da Ação Racional 

 
 

A Teoria da Ação Racional [TAR] – ou ação racionalizada como é, também, conhecida 

na literatura e do inglês The Theory of Reasoned Action – foi desenvolvida 

primeiramente por Fischbein nos anos sessenta e seguidamente com a colaboração 

de Ajzen nas décadas de setenta e oitenta. Tem como finalidade a previsão do 

comportamento de um indivíduo e a intenção de realizá-lo (Santos & Almeida, 2018). 

 
A teoria atesta que o ser humano, por ser racional, utiliza-se de todas as informações 

possíveis, avaliando implicações de seus comportamentos, para tomar decisão em 

relação a determinado comportamento (Ajzen & Fishbein, 1970; 1977; 1975; 1980). 

Dentre os seus objetivos, podem ser ressaltados: (1) o proveito de compreender e 

predizer comportamentos, enquanto produto de escolas realizadas de maneira 

consciente pelos indivíduos e; (2) discriminar a intenção para realização do 

comportamento (Moutinho & Roazzi, 2010). 

 
Ajzen e Fishbein (1981) afirmam que quanto maior for o propósito comportamental de 

um indivíduo, maior a expectativa de realizar determinado comportamento. Ainda, 

relatam que o trabalho inicial comprova a existência de dois fatores de intenção 
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observáveis: pessoal e social. O primeiro (o pessoal) foca-se na avaliação favorável 

ou desfavorável sobre a capacidade em adotar um certo comportamento – ou seja, as 

atitudes (atitudes em relação ao comportamento). O segundo (o social) foca nas 

pressões sociais exercidas na pessoa que podem adequar a adoção de um 

comportamento aceite identificadas por normas subjetivas (normas sociais). 

 
Ainda, segundo Ajzen e Fishbein (1981), existem causadores que originarão o 

construto dos fatores previamente interpelados que ajudem à previsão 

comportamental de uma pessoa. As determinantes explicam melhor o que origina os 

dois principais fatores (pessoal e social) que constituem a TAR. 

 
Existem as determinantes construtoras do fator atitude. Pode ser explicada, pois, 

considerando a teoria, as atitudes ocasionam-se de crenças; a indivíduo crê que ao 

adotar determinado comportamento poderá resultar em efeitos positivos/negativos, 

significando que ele terá uma atitude favorável/desfavorável em adotar o dito 

comportamento. Esta observação dá brecha a uma nova variável determinante para a 

criação do fator atitude, denominada de crença comportamental, podendo-se afirmar 

que mediante a avaliação positiva, e importante, de um comportamento uma pessoa 

terá maior intenção de adotar dando origem à determinante avaliação das 

consequências. Isto significa que o indivíduo avaliará as consequências do 

comportamento e, em função dessa avaliação positiva ou negativa, influenciará a 

adoção de determinado comportamento (Santos, 2016). 

 
De igual forma, as normas subjetivas são produto de crenças que influenciam o 

indivíduo. Neste caso ele terá a intenção em adotar um comportamento quando outras 

pessoas (por exemplo, familiares, professores, amigos, colegas de trabalho, etc.) que 

lhes represente um referencial considerem o comportamento como aceite (Santos, 

2016). 

 
Assim, o indivíduo terá uma pressão social em exercer determinado comportamento 

dando origem a outra variável construtora das normas subjetivas: as crenças 

normativas. No seguimento desta determinante, surge a motivação, que consiste no 

grau de influência do indivíduo, positiva ou negativa, perante à pressão social na 

intenção de realizar determinado comportamento (Santos, 2016). 
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Mowen e Minor (2003), também explicam que a norma subjetiva refere-se ao que os 

consumidores consideram sobre o que outros indivíduos que consideram como de 

referências pensam a respeito daquilo que eles desejam ou deveriam fazer. É uma 

norma que pressiona socialmente os indivíduos, fazendo quem que eles considerem 

a condição de comportarem-se em direção a uma oferta ou escolha conforme a 

opinião favorável de outros. Para Sheth, Mittal e Newman (2001), as crenças 

normativas avaliam-se pela motivação dos indivíduos em concordar (ou não) com as 

pressões sociais que sofrem. Desta forma, tem-se o seguinte modelo na Figura 2. 

 
 

Figura 2 
Teoria da Ação Racionalizada 
Nota. Fonte: SHETH, J. N.; MITTAL, B.; NEWMAN, B. I. (2001). Comportamento do cliente: indo além 
do comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas (adaptado). 

 

De acordo com Ajzen (1991), o modelo é exitoso quando dedicado a comportamentos 

sobre quais os indivíduos exercem controles volitivos. Considera pressões normativas 

e crenças (internas) acerca das consequências do comportamento. Compreende-se, 

pelo mesmo, que as atitudes relacionadas ao comportamento são fundamentadas em 

crenças comportamentais e normas subjetivas, determinadas pelas crenças 

normativas. 

 
Em simples palavras, para que o comportamento possa ser compreendido, faz-se 

necessária a identificação das determinantes das intenções comportamentais, sendo 
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elas: atitudes/aspecto pessoal e normas subjetivas/influencia social. A TAR vem trazer 

considerações sobre crenças dos indivíduos a partir das consequências do 

comportamento, da motivação para em concordar (ou não) com indivíduos de 

referências e de suas variáveis externas. Por isso, pode-se dizer que este modelo vem 

considerar atitudes em relação ao comportamento e à norma subjetiva dos indivíduos 

como fatores que antecedem a intenção comportamental (Peixoto, 2007). 

 
Em relação à efetividade da referida teoria, no que tange aos resultados pretendidos 

para estudo do comportamento, alguns pesquisadores enaltecem a versatilidade de 

sua proposta e as vantagens em detrimento às teorias anteriores: 

 
A TRA [...] obteve recentemente maior êxito na antecipação do comportamento 
por meio das atitudes que outras teorias desenvolvidas anteriormente. Um fator 
interessante a ser analisado é que, mesmo que os resultados não sejam 
unânimes na condução dos estudos, a versatilidade desse tipo de pesquisa 
possibilita o aproveitamento em várias áreas da Psicologia Social. Essa 
versatilidade embasa até as pesquisas que necessitam de suporte e subsídios 
para mudanças de atitude por meio da comunicação persuasiva (Buzo, 
Serralvo & João, 2014, p. 112). 

 
 

Peixoto (2007), considera a positividade da teoria pelo fato da mesma medir a atitude 

em relação ao ato de compra e não somente em relação ao produto. Assim, permite- 

se enfatizar consequências percebidas em relação às compras pretendidas. E pode- 

se perceber a potencialização da influência de terceiros percebida pelo indivíduo 

(então, consumidor) como determinante intencional comportamental. Para o 

estudioso, este é um ponto relevante da teoria, principalmente para gestores que tem 

por objetivo uma pesquisa aprofundada de mercado em determinado segmento 

competitivo. A identificação de como os indivíduos se sentem sobre determinada 

compra é bem mais válida do que qualquer avaliação realizada pelos mesmos sobre 

o produto consumido. 

 
Entretanto, alguns estudiosos, como é o caso de Solomon (2002), identificam algumas 

limitações do modelo, haja vista que em muitas ocasiões ele não é aplicado da 

maneira como foi projetado. Dentre as principais limitações, podem ser destacadas as 

seguintes: (1) o modelo desenvolveu-se para tratar o comportamento real, sendo 

ignorados os resultados de tal comportamento; (2) muitos resultados apresentam-se 
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além do controle dos consumidores, principalmente em casos em que as compras 

exigem cooperação de outros indivíduos envolvidos; (3) a mensuração de atitudes não 

apresentam correspondência direta com o comportamento e, desta feita, o 

conhecimento de atitudes de um indivíduo em relação a um objeto/produto não pode 

ser considerado como uma previsão de compra; (4) o fator tempo de mensuração de 

uma atitude e do comportamento não garante a previsibilidade – ou seja, uma 

probabilidade identificada hoje não garante sua permanência no futuro próximo. 

 
Embora a TRA tenha sido exitosa, o seu modelo é alvo de questionamentos, haja vista 

que tanto as intenções quanto o comportamento são passíveis de influências por 

outros diversos fatores, senão somente as atitudes, as normas subjetivas e as 

crenças. Exemplos de influência a serem destacados são: hábito, tempo, dinheiro, 

dentre outros. A principal dificuldade da teoria resume-se no uso racional e controlado 

de ação. Por tal observação foi que Ajzen e demais estudiosos propuseram a 

expansão da referida teoria, oportunizando o surgimento da Teoria do Comportamento 

Planejado (Martins, Serrlavo & João, 2014). 

 
2.3 Teoria do Comportamento Planejado 

 
 

A Teoria do Comportamento Planejado [TCP] – ou Theory of Planned Behavior [TPB] 

– desde sua proposição por Ajzen (1991; 1992; 2002) vem sendo difundida de maneira 

ampla e se faz uma evolução da TAR. Esta, como já se sabe, pauta-se no uso racional 

de informações para que os indivíduos tomem decisões comportamentais, mediando 

papel de mediação de inter-relações entre atitude, comportamento e norma subjetiva. 

 
Considerando a limitação da TAR – ou seja, a não consideração ou admissão da 

vontade do indivíduo e a não consideração dos recursos para realizar tal vontade – foi 

que a TCP veio melhorá-la, acrescentando em seu processo a variável controle 

comportamental, que segundo Ajzen (1991) destina-se à percepção/captação da 

intensidade de que os indivíduos acreditam em suas capacidades para assumir um 

comportamento e em suas crenças sobre fatores que possam facilitar (ou dificultar) tal 

realização. 
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Na Teoria do Comportamento Planejado (Theory of Planned Behavior), busca- 
se entender e prever o comportamento humano de forma geral, a partir de um 
conjunto reduzido de variáveis antecedentes. Ampliação da Teoria da Ação 
Racionalizada, a maior diferença entre a TAR e a TCP é a adição de um terceiro 
antecedente das intenções, o controle comportamental percebido que, por sua 
vez, é determinado por dois fatores: crenças de controle e força percebida. Se 
o indivíduo, por exemplo, tem baixa percepção de controle, provavelmente terá 
crenças de controle que impedirão seu comportamento. Essa percepção pode 
refletir experiências passadas ou, ainda, a antecipação de circunstâncias e 
atitudes que influenciam normas internas dos indivíduos (Matos, Veiga & Lima, 
2008, p.4). 

 
 

Blackwell, Miniard e Engel (2005) justificam este novo construto como uma ação 

inclusiva de controle volitivo, que a partir de estudos comprobatórios pode-se afirmar 

que comportamentos possam ser desempenhados, também, pela vontade dos 

indivíduos em suas tomadas de decisões; entretanto, de forma limitada, a considerar 

dificuldades de execução destes comportamentos. 

 
[...] Ajzen (1985) aponta que as diferenças individuais tornam os seres humanos 
praticamente únicos e que alguns comportamentos que poderiam ser similares 
são diferentes entre os indivíduos. Assim, o componente controle volitivo torna-
se estratégico, fazendo com que os indivíduos insiram os fatores planos, metas 
e ações em suas intenções. Contudo, é preciso diferenciar alguns fatores que 
podem influenciar o controle volitivo; ou seja, os fatores internos como 
informação, competências e habilidades podem contribuir ou modificar as 
intenções do indivíduo e os fatores externos, relacionados com o tempo, a 
oportunidade e a dependência de outras pessoas para realizar uma ação. 
Porém, os fatores externos podem mudar apenas temporariamente as 
intenções dos indivíduos, fazendo com que eles retomem a intenção original 
após um tempo (Martins, Serralvo & João, 2014, p.111). 

 
 

Paiva et al. (2020) afirmam que a TCP determina condicionantes de intenção de 

indivíduos como atitude e que esta (a atitude) é enaltecida como sentimentos 

(positivos ou negativos) de qualquer indivíduo em relação a realizar um dado 

comportamento. Os autores afirmam, também, que a atitude de qualquer indivíduo 

acerca de um dado comportamento se faz em função de suas crenças e de suas 

avaliações de comportamento; ou seja, se faz a partir daquilo que tal indivíduo 

concebe enquanto consequência de seu comportamento e a partir das avaliações que 

esta consequência possa ter. Por isso, é que Ajzen (2011) destaca a TCP como um 

modelo de intenções comportamentais, pois dá base a essa variável (intenção), que 

é entendida como princípio imediato do comportamento real. 
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Bae et al. (2014) e Busenitz et al. (2014), em concordância, apontam que o 

funcionamento de comportamento torna-se submisso a diversos fatores que estejam 

fora do controle de um indivíduo, passando a interferir em sua capacidade de executar 

o pretendido, minimizando a precisão da intenção comportamental com a previsão do 

comportamento. 

 
Segundo os mesmos autores, o controle volitivo vem guardar diretamente uma relação 

junto ao construto controle comportamental percebido da TCP – que de maneira 

simples, pode-se afirmar que quanto mais for um, na mesma proporção de maioridade 

será o outro. Assim, qualquer comportamento que esteja sob o controle volitivo torna- 

se influenciador do controle comportamental percebido como determinante da 

intenção (Bae et al., 2014; Busenitz et al., 2014). 

 
Para compreensão da teoria, Si et al. (2019) estruturam um esquema prático e 

afirmam que a intenção comportamental seja produto da atitude (em relação à um 

comportamento), da norma subjetiva (pela noção de monitoramento do 

comportamento) e dos controles percebidos. Os autores ponderam que as intenções 

em relação aos comportamentos dos indivíduos a possam ser traduzidas a partir de 

oportunidades surgidas e, desta feita, quanto mais promissoras forem a atitude, a 

norma subjetiva e o controle percebido, maior deve ser a dimensão da intenção 

pessoal no que tange à realização de um comportamento. 

 
A TCP é, desta maneira, utilizada para determinar quais as influências internas e 

externas capazes de tocar os indivíduos em relação a um comportamento futuro. Por 

exemplo, a escolha de carreiras universitárias e a decisão de IES para o ensino 

superior é realizada a partir de fatores intrínsecos/internos e extrínsecos/externos (tais 

como fatores políticos, econômicos, sociais, educacionais, familiares, psicológicos), 

como afirmam vários estudiosos contemporâneos em suas pesquisas específicas 

sobre o assunto e que são tomados como referência para fundamentação desta 

dissertação, sendo eles: Peixoto (2007), Souza (2009), Almeida (2013), Souza, 

Rabêllo Neto o Fontenele (2013), Martins (2013), Bae et al. (2014), Martins, Serralvo 

e João (2014), Sieger e Monsen (2015), Lima et al. (2015), Bergmann, Hundt e 

Sternberg (2016), Santos (2016), Ferreira et al. (2017), Cano, Tabares e Alvarez 

(2017), Passaro, Quinto e Thomas (2018) e Paiva et al. (2020). 
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De acordo com Ajzen (2011), a TCP, a partir de seus construtos, estrutura-se em um 

modelo dotado de variáveis que podem direcionar os indivíduos à uma predisposição 

em relação às suas intenções comportamentais, efetivadas sob embasamento de 

suas crenças. Na circunstância, os comportamentos determinam-se pelas atitudes 

dos indivíduos acerca das escolhas de objetos/produtos/serviços. 

 
O modelo da TCP é proposto para predizer e compreender influências 
motivacionais sobre um comportamento que não esteja sobre controle da 
vontade, para identificar quando e onde devem ser iniciadas estratégias para a 
modificação de comportamento e para explicar, virtualmente, algum 
comportamento humano. Nesta perspectiva, o mais importante e determinante 
do comportamento é sua intenção, considerada o resultado da influência 
combinada de atitude e de normas subjetivas, que por sua vez, são 
mensuradas, normalmente por instrumentos elaborados com escalas do tipo 
Likert. Neste contexto, atitude para um comportamento resulta de crenças 
geradas pelas avaliações dos resultados do comportamento, pelas crenças 
normativas e motivação para a ação (Matos, Veiga & Lima, 2008, p.4). 

 
 

Uma intenção de escolha, por exemplo em relação à uma carreira universitária ou 

escolha de uma IES associa-se à uma atitude, sendo que esta determina-se, então, a 

partir da soma de inclinações, ameaças, preconceitos, convicções, distorções, 

sentimentos, medos, encorajamentos e sensações dos indivíduos. Esta assertiva 

aparece nos estudos de Peixoto (2007), Souza, Rabêllo Neto e Fontenele (2013), 

Martins, Serralvo e João (2014), Santos (2016), Ferreira et al. (2017), e Paiva et al. 

(2020). 

 
Segundo a teoria, o fator atitude (primeiro condicionante) é entendido como um 

conjunto de sentimentos positivos ou negativos de um indivíduo sobre o praticado de 

um determinado comportamento. Ou seja, a atitude do indivíduo em relação a um 

comportamento, julga as suas predileções futuras e suas respectivas consequências. 

A segunda condicionante na determinação comportamental é a norma subjetiva, 

descrita como a percepção da pessoa quanto à pressão social exercida sobre a 

mesma para que se realize ou não o comportamento em questão (Souza, Rabêllo 

Neto & Fontenele, 2013; Martins, Serralvo & João, 2014; Santos, 2016). 

 
Muitos são os impactos relacionados à pressão social (aquela pressão exercida pelo 

contexto social que circunda o processo de decisão de escolha, tais como pais, 
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amigos, colegas de trabalho ou quaisquer outros grupos de referência) e, desta forma, 

pode-se afirmar que exista uma relação estreita entre a percepção individual com a 

visão sobre algo, vindo contrapor a intenção de realização de uma ação e a forma de 

como ela possa ser percebida por outros indivíduos. Assim, a terceira parte que 

integra a TCP – ou seja, o controle comportamental – é associada à percepção 

individual sobre facilidades ou dificuldades de realização de determinados 

comportamentos (Souza, Rabêllo Neto & Fontenele, 2013; Martins, Serralvo & João, 

2014; Santos, 2016). 

 
O controle comportamental é caracterizado como o rol de meios e oportunidades 

favoráveis ao indivíduo que viabilizam o comportamento com expressiva expectativa 

de sucesso da ação comportamental pretendida. Dessa forma, o controle 

comportamental está engajado a um parecer de emoções, motivações, desempenho, 

sucesso e fracasso na vida de um indivíduo (Souza, Rabêllo Neto & Fontenele, 2013; 

Martins, Serralvo & João, 2014; Santos, 2016). 

 
A atitude não resume-se em um comportamento propriamente dito, mas afunila-se em 

uma predisposição para reações comportamentais em relação a produtos, fatos, 

situações ou organizações – como, por exemplo, em relação às IES privadas. Ou seja, 

a atitude é variável e remete à intenção, antecedendo o comportamento na escola de 

uma IES, tendo os componentes de mercado em relação à escolha atitude- 

comportamento dos indivíduos (então futuros alunos de cursos de graduação). Assim, 

Peixoto (2007), Souza, Rabêllo Neto e Fontenele (2013), Martins, Serralvo e João 

(2014), Santos (2016), Ferreira et al. (2017), e Paiva et al. (2020), em concordância, 

afirmam que a TCP auxilia o entendimento da intenção de ação ou da ação 

propriamente dita em relação à escolha de uma IES para graduação. 

 
Muitos estudos sobre o comportamento do consumidor vêm revelando resultados de 

pesquisas que explicam o comportamento do indivíduo frente a distintos 

comportamentos de intenção. Diversas teorias vêm sendo estudadas e comparadas 

com o propósito de compreender a subjetividade do comportamento humano. 

Especificamente, estudos sobre a atitude em relação à escolha de carreiras, cursos 

superiores ou IES são relatam o uso da TCP, principalmente aqueles destinados às 

decisões gerenciais e administrativas e elaboração de estratégias. As pesquisas 
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comumente se utilizam do modelo conceitual da teoria ou de adaptações do mesmo 

– como é o caso desta dissertação – para cumprir seus objetivos, como afirmam 

Peixoto (2007), Souza, Rabêllo Neto e Fontenele (2013), Martins, Serralvo e João 

(2014), Santos (2016), Ferreira et al. (2017), e Paiva et al. (2020). 

 
2.4 Modelo conceitual da Teoria do Comportamento Planejado e seus construtos 

 
 

O modelo conceitual da TCP é adaptado do modelo conceitual da TAR (apresentado 

pela Figura 2, anteriormente) com a inserção de mais um item para a previsão da 

intenção comportamental, que é o controle comportamental percebido, como 

mostrado pela Figura 3 (e já identificado pela Figura 1, na introdução, quando 

definiram-se o modelo e construtos adotados para se cumprirem os objetivos da 

dissertação). 

 
 

Figura 3 
Teoria do Comportamento Planejado 
Nota. Fonte: Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human, 
(50)2, 179-211 (adaptado) 

 

 
Este modelo de Ajzen (1991) foi explicado por Blackwell, Miniard e Engel (2005) em 

estudos específicos sobre o comportamento do consumidor com um aprimoramento 

de seu desenho, mais tarde aprimorados por Ajzen e Fishbein (2005) trazidos por 

Peixoto (2007) sendo discriminados os construtos e, na sequência, retomado pelo 

próprio Ajzen (2006), também trazido por Peixoto (2007), com a especificação das 
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crenças no modelo – como mostram as Figuras 4, 5 e 6 na sequência, 

respectivamente. 

 

 

Figura 4 
Teoria do Comportamento Planejado 
Nota. Fonte: Blackwell, R.; Miniard, P.; Engel, J. (2005). Comportamento do consumidor. 9. ed. São 
Paulo: Pioneira. 

 
 
 

Figura 5 
Teoria do Comportamento Planejado, segundo Ajzen e Fishbein (2005) 
Nota. Fonte: Peixoto, F. C. (2007). Estudo do comportamento planejado na escolha da faculdade: uma 
aplicação ao contexto itabirano. Dissertação. (Mestrado em Administração). Universidade Fumec, Belo 
Horizonte, MG. 
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Figura 6 

Teoria do Comportamento Planejado, segundo Ajzen (2006) 
Nota. Fonte: Peixoto, F. C. (2007). Estudo do comportamento planejado na escolha da faculdade: uma 

aplicação ao contexto itabirano. Dissertação. (Mestrado em Administração). Universidade Fumec, Belo 
Horizonte, MG. 

 

 
Originalmente, os construtos do modelo conceitual da TCP são: comportamental, 

normativo e controle. Peixoto (2007) destaca que não exista um construto que seja de 

mais ou menor importância em comparação aos demais. O peso de cada um deles, 

dependendo do caso aplicado de um dado comportamento, só se define após devidas 

análises. 

 
2.4.1 Construto Comportamental 

 
 

O construto comportamental é responsável pela ligação do interesse de realização de 

um comportamento aos resultados esperados em torno de tal realização. Considera- 

se como uma possibilidade, embora subjetiva, de que qualquer comportamento possa 

produzir resultado ou resultados (Ajzen, 2011). Em síntese, é um construto que 

envolve a situação de um comportamento embasar-se em suas possíveis 

consequências. 

 
Especificamente em relação às IES, Sousa, Rabêlo Neto e Fontenele (2013) afirmam 

que as crenças comportamentais e as atitudes em relação ao comportamento são 

determinantes para a escolha de um curso superior ou instituição, acreditando que os 

consumidores (futuros alunos) escolham a instituição ao considerarem as possíveis 
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consequências desta ação de escolha. A decisão irá tender para aos elementos que 

sejam dotados de mais compatibilidade com os objetivos e pretensões dos indivíduos. 

Como bem exemplificam Sieger e Monsen (2015), para aqueles futuros alunos que 

têm como objetivos e pretensões a escolha da carreira acadêmica, a opção de escolha 

é por uma IES que lhe oferte possibilidades de trabalho com projetos acadêmicos 

aplicados e, ainda, que tenha extensão para que possa realizar a continuidade de sua 

formação, através de cursos de mestrado e doutorado. 

 
Embora os indivíduos tenham muitas crenças baseadas em consequências, sabe-se 

que apenas um número reduzidos delas expressa-se em algum momento de escolha. 

Estas, caracterizam-se como crenças acessíveis, determinantes das atitudes que 

prevalecerão frente ao comportamento. Em relação ao construto comportamental, as 

consequências são o fator motivador dos indivíduos para suas adoções de 

determinados comportamentos (Santos & Almeida, 2018). As motivações pessoais 

são consideradas pelos estudiosos (Mowen & Minor, 2003; Blackwell, Miniard & Engel, 

2005) como relevantes, sendo possível compreender por meio delas o que levam os 

indivíduos a agirem de determinada forma. Assim, a motivação pode ser concebida 

como um ou mais processos responsáveis pelos esforços dos indivíduos ou 

intensidade para direção e alcance de seus objetivos. No processo, faz-se necessário 

lembrar que os indivíduos já trazem expectativas pessoais intrínsecas, capazes de 

ativar formas específicas de buscas, entendendo a motivação como uma dessas 

expectativas intrínsecas (Soares Júnior, Zucoloto & André, 2017). 

 
Peixoto (2007), em seus estudos sobre o comportamento planejado na escolha da 

faculdade, trouxe a Teoria da Expectativa como possível explicação para a motivação, 

a partir do comportamento baseado nas consequências, relacionando-a à proposição 

de crenças comportamentais dos teóricos Fishbein e Ajzen. 

 
Em tal explicação, a tendência da ação é determinada pela expectativa de que tal 

ação possa ser exitosa e de que este resultado positivo possa exercer certa força 

(influenciar) o indivíduo. Assim, a Teoria da Expectativa como possível explicação 

para a motivação, a partir do comportamento baseado nas consequências envolve 3 

relações distintas: (1) relação esforço-desempenho – envolvem probabilidades 

percebidas pelos indivíduos acerca de comportamentos ou níveis de esforços que 
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possam levar à tal desempenho; (2) relação desempenho-recompensa – relaciona-se 

ao grau que os indivíduos acreditam que seus desempenhos possam levar a 

resultados desejados por eles e; (3) relação recompensa-metas pessoais – relaciona- 

se ao grau que os indivíduos acreditam que algum tipo de recompensa possa 

satisfazer suas metas/necessidades (Peixoto, 2007). 

 
Em termos práticos, a TCP se relaciona à Teoria da Expectativa pois, os indivíduos 

são comumente motivados à assumirem determinado comportamento a partir de 

possíveis consequências ou prováveis resultados obtidos a partir do comportamento 

assumido (Audretsch, Boente & Tamvada, 2013). 

 
2.4.2 Construto Normativo 

 
 

O construto normativo faz referência à percepção de expectativas que os indivíduos 

tenham sobre o comportamento e se resume em um conjunto de influências de 

pressões sociais (família, amigos, colegas de trabalho, cultura, opinião pública, 

religião) acerca de determinado comportamento (Ajzen, 2011). Nesse sentido, quando 

as crenças normativas cominam-se com a motivação pessoal para determinada ação 

e, ainda em conformidade com as expectativas sócias, passam a determinar a norma 

subjetiva a ser prevalecida (Ajzen, 2002). 

 
As crenças normativas, em igual forma e se comparadas às crenças comportamentais, 

são pesadas a partir do poder e da influência de outros indivíduos (Ferreira, Loiola & 

Gondim, 2017). São relacionadas à aprendizagem do consumo, pois, sugerem que o 

comportamento dos indivíduos (então sujeitos de consumo) seja uma antecedente do 

mercado (Esfandiar et al., 2019). 

 
Os indivíduos são, naturalmente, dependentes uns dos outros e, por isso existe a 

necessidade de se relacionarem de forma interpessoal. Tornam-se dependentes para 

a relação de troca/consumo de produtos/serviços e, portanto, são potencialmente 

influenciadores e influenciáveis. Desta feita, quanto maior a relação dos indivíduos, na 

mesma proporção são suas necessidades de aprovação entre seus pares sociais e, 

quaisquer tipos de reprovação de comportamento podem ser extremamente dolorosos 

e indesejáveis para os indivíduos (Soares Júnior, Zucoloto & André, 2017). 
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A TCP prediz que seja por isso que a família exerce influências significativas em 

decisões de públicos-alvo de pesquisas e, em muitos casos, opiniões de pais, tios, 

primos ou irmãos mais velhos sejam determinantes em escolhas de graduações e de 

IES, sendo esta uma forma que se expressa esse construto normativo (Santos & 

Almeida, 2018). 

 
Entretanto, Soares Júnior, Zucoloto & André (2017) afirmam que no mundo ocidental 

este construto esteja perdendo forças, considerando a influência tecnológica e a 

crescente urbanização que levam à menores interações sociais e, naturalmente, uma 

tendência ao isolamento social ou ao individualismo. Para os aurores, pensando a 

partir de tal constatação, pode-se afirmar que as crenças comportamentais e as 

crenças de controle possam exercer influências maiores, deixando que fatores 

pessoais passem a ser mais considerados como determinantes de comportamentos. 

 
2.4.3 Construto Controle 

 
 

O construto controle refere-se aos fatores responsáveis pela facilitação ou 

impedimento de performances do comportamento (Ajzen, 2011). Assim, afirma-se que 

as crenças de controle, quando associadas ao poder dos fatores de controle, venham 

determinar o controle comportamental percebido a prevalecer-se (Ajzen, 2002). 

 
A percepção do que seja necessário que uma IES tenha torna a execução do 

comportamento mais fácil ou mais difícil, referindo-se aqueles valores que estejam 

sobre o controle dos indivíduos. Os consumidores (futuros alunos) de uma graduação 

escolhem uma IES considerando o que a mesma tenha, haja vista que cada uma delas 

possa oferecer algumas das coisas procuradas pelos alunos e, por isso, o 

comportamento dos mesmos torna-se mais facilitado – como por exemplo, se o 

espaço físico e a infraestrutura tecnológica forem o mais importante para um indivíduo, 

ele tendencialmente escolherá a IES que mais próxima desta exigência pessoal tiver; 

já, se a qualidade e a imagem/reputação no mercado forem fatores imperativos, ele 

tende a escolher àquela que mais se aproximar da exigência (Sousa, Rabêlo Neto & 

Fontenele, 2013). 
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Assim, as crenças de controle são mensuradas a partir da relevância de tais atributos 

quando identificados e, suas ponderações refletem as percepções acerca dos objetos 

que favorecem (ou não) o comportamento dos indivíduos. Neste caso específico, 

podem facilitar o dificultar as ações de escolha de uma graduação (um curso em 

particular) e de uma IES (Sousa, Rabêlo Neto & Fontenele, 2013). 

 
Peixoto (2007) e Souza (2009) corroboram com a afirmativa sintética de que o 

construto controle refere-se às percepções de atributos dos objetos (ou produtos) e 

suas capacidades em facilitar ou dificultar um comportamento. Neste caso, a definição 

de percepção pode acontecer a partir da consideração da forma de que um indivíduo 

vai organizar ou interpretar impressões sensoriais objetivando dar sentido ao seu 

ambiente (Mowen & Minor, 2003). Contudo, nem todos os indivíduos têm a mesma 

percepção acerca de determinado objeto (ou produto), sendo totalmente variável. 

Além disso, uma percepção pode ser mais objetiva do que a outra, a partir da realidade 

vivida ou enfrentada por um indivíduo de forma particular (Blackwell, Miniard & Engel, 

2005). Com isso, retomando as concepções de Peixoto (2007) e Souza (2009), pode- 

se afirmar que o construto controle embasa-se no comportamento individual e na 

percepção particular da realidade – e não, necessariamente, a realidade em si. 

 
Ajzen (1991) pondera que existam intercâmbios entre experiências e informações de 

comportamentos distintos capazes de exercer interferências na percepção, 

influenciando na facilidade ou na dificuldade de realização de comportamentos. 

 
2.4.4 Intenção comportamental: um novo construto para a explicação do modelo 

de Teoria do Comportamento Planejado 

 
Pelo fato da TCP ser utilizada de maneira vasta, muitos autores ou pesquisadores 

(Sousa, Rabêlo Neto & Fontenele, 2013; Martins, 2013; Santos, 2016; Cano, Tabares 

& Alvarez, 2017; Ferreira, Loiola & Gondim, 2017; Soares Júnior, Zucoloto & André, 

2017; Oliveira, Giroletti & Jeunon, 2018; Dougherty, Neubert & Park, 2019; Esfandiar 

et al., 2019; Si et al., 2019) vêm interpelando diferenças entre variações entre a 

intenção e o comportamento – fato este que leva às tentativas de acrescer novos 

construtos que melhor possam explicar o modelo e reduzir impactos de diferenças 

entre suas variáveis. 
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Matos, Veiga e Lima (2008), foram um dos primeiros estudiosos a reiterar construtos 

da teoria para compreensão das diferenças e variações, quando pesquisaram sobre 

a decisão na Teoria do Comportamento Planejado junto à intenção de uso de condons 

por adolescentes no Rio de Janeiro. Os autores acresceram a intenção 

comportamental de escolha também como mais um construto, e somente não como 

uma simples resultante dos demais construtos. Da mesma forma, a presente 

dissertação se organizou em seu modelo, como mostrado anteriormente pela Figura 

1. O (novo) construto proposto tem crenças (salientes) específicas – como serão, 

ainda, apresentadas no decorrer das próximas páginas e identificadas na Tabela 3, 

que segue. 

 
2.5 Elementos constituintes da Teoria do Comportamento Planejado 

 
 

Os elementos constituintes da Teoria do Comportamento Planejado e, por 

consequência, constituintes de seus construtos, se explicados com mais detalhes 

podem embasar melhor o seu entendimento – do que se ocupa este tópico. 

 
2.5.1 Crenças 

 
 

As crenças, em suma, são os determinantes da atitude dos indivíduos e, normalmente, 

determinam a intenção comportamental e, por conseguinte, o próprio comportamento 

per se desses indivíduos em relação a um determinado produto (Ferreira, Loiola $ 

Gondim, 2017). 

 
O primeiro esquema formalmente utilizado para a avaliação da atitude foi composto 

pela chamada TRA, segundo a qual – como o próprio termo sugere – os indivíduos 

comportam-se de forma racional e, assim, têm a possibilidade de avaliar, em bases 

categóricas e utilitaristas, os ônus e bônus decorrentes de suas atitudes (Ajzen & 

Fishbein, 1981). 

 
Segundo essa teoria, a intenção comportamental dos indivíduos, além de ser derivada 

pela própria atitude (e, notadamente, pelas crenças de cunho comportamental), 

também é influenciada por normas subjetivas e, consequentemente, por crenças de 

cunho subjetivo (Ajzen & Fishbein, 1975). Vale reafirmar que esse modelo foi criado 
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com a finalidade de examinar a intenção comportamental dos indivíduos, a partir da 

atitude, crenças e normas subjetivas. 

 
As crenças especificadas associam-se aos objetos e características. Da mesma 

forma, as atitudes se desenvolvem em relação aos objetos – o que torna comum a 

situação do indivíduo estar partidário em relação ao componente que almeja atributos 

positivos. Assim, o estabelecimento de atitudes conta com duas variáveis a serem 

consideradas: (1) as crenças comportamentais – crenças de um indivíduo em relação 

a determinado comportamento e; (2) a avaliação de suas consequências – avaliação 

de um indivíduo acerca de possíveis consequências (positivas ou negativas) de um 

comportamento. Cada crença comportamental relevante tem sua força multiplicada 

pela avaliação de suas consequências (Paiva et al., 2020). 

 
A respeito, Pavão (2017) pondera que, ao se iludir as crenças de um indivíduo sobre 

como desempenhar um determinado comportamento, essas são chamadas de 

crenças comportamentais, resultantes dos sentimentos do próprio indivíduo por via da 

observação direta. Raramente sua realidade é questionada, uma vez que essas 

crenças são formadas e levam invariavelmente à formação de novas crenças, através 

de ligações com sujeitos e outros objetos. No sentido mais amplo, uma crença liga-se 

a um objeto através da atribuição de qualidade e característica, denominadas de 

atributos que tem como função qualificar aquele objeto. 

 
Assim, segundo Santos (2016), o que relaciona um objeto a um atributo é a força da 

crença. Tal forma relata o grau de crença de um indivíduo acerca do objeto, estando 

este ligado à uma qualidade ou a um atributo. Nem todas as crenças são importantes 

em igualdade e passam a variar em sua dimensão periférica. Souza (2009, p.27), 

propõe em seu estudo de intenção de escolha do ensino superior, uma divisão de 5 

tipos de crenças do indivíduo: “crenças primitivas (consenso 100%); crenças primitivas 

(consenso zero); crenças de autoridade; crenças derivadas; crenças inconsequentes”. 

Todos os tipos são formadas a partir da infância de cada indivíduo e desenvolvida a 

partir da convivência com a família. A medida que a criança cresce, ainda conserva 

algumas crenças, ao mesmo passo em que desaparece com outras e, também, passa 

a adotar crenças novas como verdadeiras, mesmo que os demais pares sociais não 

acreditem junto à mesma. 
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2.5.2 Crença Comportamental 

 
 

A força de uma crença comportamental relevante (ou, saliente como comumente é 

conhecida na literatura) precisa ser multiplicada pela avaliação de suas 

consequências e de todos os produtos que dela possa resultar e serem adicionados. 

A força da crença comportamental vai definir a confiança do indivíduo (medida em 

grau) em relação a um dado comportamento junto a como ele se relaciona com a sua 

possível consequência (Martins, Serralvo & João, 2014). 

 
Peixoto (2007) sintetiza ao afirmar que a crença comportamental é o ponto de ligação 

de uma consequência esperada e a probabilidade (subjetiva) de que um dado 

comportamento possa produzir uma certa consequência. O estudioso ainda afirma 

que um indivíduo possa ter várias crenças sobre um dado comportamento; contudo, 

apenas algumas delas estão disponíveis em momentos distintos. Desta feita, as 

crenças que estejam acessíveis, combinadas aos valores subjetivos das 

consequências esperadas, passam a determinar uma atitude em relação a qual 

comportamento tendencialmente será prevalecido. 

 
2.5.3 Crença Normativa 

 
 

A crença normativa determina-se pelas expectativas (individuais ou coletivas) acerca 

do comportamentos dos indivíduos. São ditas normativas, haja vista receberem 

diretamente influências do ambiente social (Martins, Serralvo & João, 2014). 

Especificamente, em relação à IES, Sousa, Rabêlo Neto e Fontenele (2013) afirmam 

a influência dos pais, dos irmãos mais velhos e dos demais parentes como um fator 

decisivo para o processo de escolha. 

 
Ajzen (2011) registra que as crenças normativas referem-se às expectativas de alguns 

comportamentos percebidos, considerados como exemplos e, por isso, relevantes. Ou 

seja, acontecem a partir de um comportamento de um indivíduo (ou um grupo deles) 

que funcione como referência para aquele indivíduo que o percebe. Em complemento, 

Peixoto (2007) afirma que as crenças normativas representam um mecanismo de auto 

regulação de comportamentos adequadamente sociais, relacionando-se com à 

percepção das normas sociais. 
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2.5.4 Crença de Controle 

 
 

Notadamente, a intenção comportamental está dependente da aprendizagem 

cognitiva, que responde pela formação das crenças do indivíduo. Assim, o grau de 

controle sobre o comportamento tem por base as chamadas crenças de controle. 

Estas crenças de controle sinalizam a presença (ou não) de recursos e oportunidades 

que o indivíduo tem, em maior ou menor grau de domínio – o que torna a realização 

do comportamento ser mais fácil ou não, ou mesmo não concretizável (Santos, 2016). 

 
Às crenças de controle são atribuídos os comportamentos sociais, emocionais e 

cognitivos de um indivíduo, como ponde de apoio para que uma adoção de 

comportamento (por ele) possa se determinar (Esfandiar et al., 2019). Assim, o 

indivíduo que acredita em uma ação de controle subsidiada por motivações, 

aprendizagens, desempenhos ou sucesso tem maios chance de confirmação de suas 

expectativas de controle (Dougherty, Neubert & Park, 2019). 

 
2.5.5 Atitude 

 
 

De acordo com Santos (2016), estudos iniciais acerca da atitude, sendo relacionada 

a um elemento influenciador do comportamento, foram registrados no ano de 1920, 

sendo comparados à Psicologia Social. Em contexto literário, ganhou o status de uma 

influência direta e dinamizada, acerca de condutas de indivíduos em relação à 

situações em que se defrontam, referenciadas na Sociologia, na Psicologia 

Experimental e na Psicanálise. 

 
Na psicologia experimental o conceito da atitude fortalece por meio de 
investigações realizadas em laboratório, tomando-se por base o tempo de 
reação, percepção, memória, pensamento e vontade; na psicanálise destacam- 
se as bases dinâmicas e inconscientes da atitude e; na sociologia é avaliada 
como representações psicológicas da ação da cultura e de aspectos sociais 
sobre o indivíduo (Santos, 2016, p. 41). 

 
 

Na competência da TAR e, sucessivamente, da TCP – sendo as duas conjuntamente 

de autoria de psicólogos sociais – a atitude é caracterizado como “sentimentos 

positivos ou negativos de um indivíduo sobre a realização de um determinado 
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comportamento” (Ajzen & Fishbein, 1975, p. 216). Para Almeida (2013), a atitude do 

indivíduo em união a um comportamento é uma função de suas crenças e avaliações 

comportamentais; quer dizer, é uma função daquilo que a pessoa considera que vai 

acontecer em consequência do comportamento e da avaliação que esta faz em 

relação às consequências (crenças comportamentais e avaliação das 

consequências). Cardoso, Souza e Hernandez (2019) assinalam a atitude como 

referência à influência pessoal sobre o comportamento em concordância ao 

julgamento do indivíduo para sua realização como bom ou ruim; ou seja, admitindo 

sua favorabilidade ou não à ação. 

 
Para o entendimento, por mais que não seja possível a observação direta da atitude 

de uma pessoa, salienta-se que a atitude possa sofrer interferência de assertivas 

mensuráveis e que a mensuração exige processos especializados, tratando-se da 

quantificação de elementos característicos subjetivos. Contudo, aprendidas para na 

Psicologia de forma favorável ou não (Ajzen,1991). Reforça-se, então, que atitudes 

dos sujeitos para determinados comportamentos sejam favoráveis (ou não) em um 

determinado comportamento a partir de preditores da intenção comportamental 

(Ajzen, 2011). 

 
Ajzen e Fishbein (1975) conceituam a atitude como um sentimento ou uma avaliação 

(quer seja negativo ou positivo) que um indivíduo tenha de um objeto específico do 

comportamento. Tal sentimento ou avaliação, de um produto para consumo, por 

exemplo, pode envolver a loja em que esteja disposto, a sua marca, a sua forma de 

pagamento ou à qualidade. 

 
Em pesquisas mais modernas, como a desenvolvida por Soares Júnior, Zucoloto e 

André (2017) têm-se a seguinte formulação para o conceito de atitude: uma 

predisposição em (re)agir (positiva ou negativamente) acerca de um objeto, instituição, 

conceito ou marca e, até mesmo, acerca de outro indivíduo. É similar a um interesse, 

sentimento ou preferência à respeito de algo a ser escolhido. Os mesmos autores 

afirmam, ainda, que a atitude relaciona-se ao aspecto comportamental quando 

estritamente ligada à qualquer ação de adquirir ou de recomendar o que pode ser 

escolhido. 
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2.5.6 Normas Subjetivas 

 
 

A norma subjetiva determina-se a partir das crenças normativas (salientes), e se 

definem como crenças de pertencimento ao seu meio e sobre o que o seu meio pensa 

sobre seu comportamento (Ajzen & Fishbein, 1975). Em simples linhas, define-se 

como a “percepção da pessoa quanto à pressão social exercida sobre a mesma para 

que realize ou não o comportamento em questão” (Ajzen & Fishbein, 1980, p.6). 

 
Santos (2016) pondera as normas subjetivas como uma influência (ou um conjunto 

delas) que possa ser resultado de uma pressão social, sendo variável de indivíduo 

para indivíduo e, ainda, de acordo com as motivação que o indivíduo tenha ou percebe 

daquilo que o contexto social espera dele. Assim, quanto mais o indivíduo percebe 

que seu meio social (e as pessoas que nele vivem) tenha um pensamento sobre seu 

comportamento, mais ampla é a intenção de realização do mesmo. 

 
As normas subjetivas podem ser antecipadas por meio do resultado da soma 

decorrente das forças das crenças comportamentais com a motivação para concordar 

com o referente de cada crença normativa (Martins, Serralvo & João, 2014). 

 
2.5.7 Intenção Comportamental 

 
 

Em sentido amplo, a intenção comportamental refere-se a um propósito que um 

indivíduo tem em relação ao desempenho de um dado comportamento. É, ainda, 

considerada como uma forma peculiar de crença, haja vista que relaciona-se com as 

escolhas do indivíduo em relação aos atributos que ele associa-se como um 

comportamento desejado. Similar às crenças, a intenção comportamental define-se, 

também, como um patamar que o indivíduo pretende/deseja desempenhar em relação 

a um comportamento (Soares Júnior, Zucoloto & André, 2017). 

 
Pode ser mensurada ao colocar o indivíduo no desenrolar de uma dimensão 

probabilística de forma mais subjetiva, impulsionando o sujeito a considerar o 

comportamento em evidência. Em um sentido mais amplo, diz sobre determinado 

propósito ou vontade que um indivíduo tem em desempenhar um comportamento 

específico. Assim, considera-se esta variável como um tipo particular de crença, em 
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que a pessoa é o objeto, e o atributo a ela associado é sempre um comportamento. 

(Almeida, 2013). 

 
Moutinho e Roazi (2010) afirmam não haver correspondência equalizada entre 

intenção e comportamento; entretanto, sabe-se que um indivíduo tem ações em 

consonância com suas intenções. Assim, a correspondência entre intenção e 

comportamento vai depender de fatores outros, como por exemplo, vai depender da 

força da intenção – ou da probabilidade em realizar uma ação que pode ser admitida 

por outro indivíduo, dotada de estabilidade de intenções. 

 
Esfandiar et al. (2019) afirmam que a intenção comportamental constitua-se uma 

variável predizente do comportamento, expressando escolhas ponderadas entre 

distintas alternativas possíveis. Assim, a TCP pressupõe que quanto mais forte a 

intenção de uma pessoa diante de um comportamento, mais se espera que a pessoa 

tende, e assim, maior a probabilidade de que o comportamento será realmente 

realizado. 

 
2.5.8 Comportamento 

 
 

De acordo com Ajzen e Fishbein (1975), para se avaliar um comportamento é 

imprescindível distinguir entre aquele que é investigado e o que são as consequências 

do mesmo, pois um problema comum que ocorre é a confusão entre o que sejam 

comportamento e o que seja seus resultados. Para os mesmos autores, o 

entendimento e a predição do comportamento tornam-se excessivamente arriscados 

se a sua definição não é bem efetuada: se está em investigação um comportamento 

(atos observáveis) ou uma consequência comportamental. 

 
Outro método do comportamento a ser considerado, diz respeito à seleção entre atos 

únicos e categorias comportamentais. Os atos únicos se mencionam a um 

comportamento específico realizado por um indivíduo. Para serem mensurados é 

preciso que os comportamentos sejam claramente definidos e exista um alto acordo 

entre observadores sobre sua ocorrência (Moutinho & Roazzi, 2010). 
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O senso comum geralmente entende que definir e mensurar um comportamento são 

tarefas simples. Mas, em torno desses procedimentos pode-se verificar que não são 

tão simples como se apresentam. Um detalhe a ser levado em consideração diz 

respeito à distinção que deva ser feita entre o comportamento investigado e as 

consequências desse comportamento (Santos, 2016). 

 
Pode se observar que algumas questões da vida de cada indivíduo são consequências 

de um conjunto de atos particulares e muitas das vezes diferenciados entre si 

envolvendo várias ações que o indivíduo realiza. A diferença entre comportamento e 

as possíveis consequências podem ser influenciadas por outros fatores além do 

comportamento em si mesmo (Martins, Serralvo & João, 2014). 

 
O comportamento deve ser compreendido como algo gerado pelo corpo inteiro, 

considerando que o homem é um indivíduo completo e, portanto, não há como 

compreender o funcionamento humano de forma dividida. Solomon (2002) relata a 

importância de se conhecer os comportamentos típicos da espécie humana de modo 

a aumentar a capacidade de previsão de resposta e, consequentemente, possibilitar 

intervenções mais eficazes nesse âmbito. 

 
2.5.9 Controle Percebido 

 
 

O controle comportamental percebido evidencia a percepção individual acerca das 

facilidades ou dificuldades de realização de um dado comportamento e, por isso, 

define-se como um recurso ou oportunidade para que o indivíduo desempenhe um 

comportamento com o êxito pretendido. Desta feita, a percepção do indivíduo vai 

facilitar ou dificultar o comportamento de seu interesse, frente a tudo que tenha em 

seu processo (Santos, 2018). 

 
Souza (2009) o define como um preditor social, cognitivo/da aprendizagem e 

emocional, de motivação, desempenho e sucesso (ou fracasso, em outras vezes). Sua 

característica ‘de controle’ justifica-se por relacionar-se direta ou indiretamente com o 

comportamento, através da intenção comportamental. Assim, lembra-se que a 

variável do Controle percebido é que diferencia a TCP da TAR. 
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Ademais, a ação humana é influenciada por fatores que podem ser internos, por 

exemplo, o conhecimento, a habilidade, as competências e também fortes desejos e, 

externos tais como o tempo, cooperação dos outros, dinheiro, entre outros (Moutinho 

& Roazi, 2010). 

 
Ajzen (2002) enaltece que a impotência do controle do comportamento esteja 

associada aos recursos/obstáculos e aos fatores internos/externos. Mas, quando um 

indivíduo acredita que os recursos significam oportunidades requeridas e que 

obstáculos podem ocorrer no processo, tendem a confiar mais sem suas habilidades 

para a proposta de desempenho do comportamento. 

 
Sua base está na ponderação de que o indivíduo deseja, de forma inata, a interação 

efetiva e exitosa com o seu meio e, ao mesmo tempo, naturalmente previne-se de 

efeitos que possam ser indesejáveis. Para tanto, experiências de controle precisam 

ocorrer para que as competências universais possam ser treinadas. Assim, afirma-se 

que o sendo de controle tem como base a cognição e a interação do indivíduo com o 

meio e, por isso, desenvolve-se a partir de 3 fatores, a saber: condições de controle 

objetivo; contingência real ou competência; ação individual, ou início e persistência de 

resposta (Moutinho & Roazi, 2010). 

 
2.6 A aplicação da Teoria do Comportamento Planejado e a consideração das 

crenças salientes para ações gerenciais 

 
Retomando Ajzen (2002), algumas intervenções que objetivam mudanças de 

comportamentos podem ser dirigidas a um ou a mais determinantes (ou seja, às 

atitudes, às normas subjetivas e ao controle comportamental percebido. Assim, 

quaisquer alterações em tais fatores são capazes de promover mudanças em 

intenções comportamentais e, de forma consequente, promover modificações 

comportamentais. 

 
Entretanto, segundo o mesmo autor, os sujeitos ou administradores/gestores que 

planejam intervenções para promoção de modificações comportamentais devem 

considerar a possibilidade de mudança no construto que deseja modificar ou que seja 

necessário ser modificado a partir de resultados apurados (Ajzen, 2011). Pesquisas 
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realizadas que mostram atitudes de indivíduos potencialmente consumidores 

favoráveis ao comportamento são pouco prováveis que intervenções destinadas a 

tomada de atitudes dos indivíduos ainda mais favoráveis possam obter bons 

resultados. Nesse contexto, enquanto ação gerencial, o primeiro passo a ser 

observado para a aplicação da TCP é a seleção de um público-alvo que oferte mais 

probabilidades de modificações (Oliveira, Giroletti & Jeunon, 2018). 

 
Ajzen e Fishbein (1980), afirmam que o público-alvo deva ser observado para a TCP, 

mas que, na mesma proporção, devam ser observados o contexto, a ação e elementos 

de tempo que possam descrever o critério comportamental. Para Martins (2013), 

considerando a gestão das IES, independente de que esta esteja interessada em 

ações singulares ou em categorias comportamentais, precisa-se definir de maneira 

clara os elementos do comportamento do (futuro) aluno que ela esteja interessada – 

ou seja, a gestão precisa identificar qual ação, qual o alvo, qual o contexto e qual o 

tempo que interessam-na estudar com a pesquisa. 

 
Ainda, para fins de estudos e pesquisas que visem ações gerenciais, Ajzen (2002) 

acrescenta que, pelo fato da TCP se basear em antecedentes de intenções 

comportamentais – ou seja, se basear em crenças –, para que um estudo de torne 

completo em abrangência, é primordial a promoção do conhecimento acerca das 

crenças consideradas como salientes na memória dos pesquisados, objetivando que 

tais forças/valências possam ser mensuradas. Para Dougherty, Neubert e Park (2019), 

a partir da identificação de crenças salientes é possível que questionários eficientes 

sejam elaborados no padrão da TCP, subsidiados e por medidas de crenças, atitude, 

de norma subjetiva, percepção de controle comportamental, intenção e comportamento 

(real). 

 
Pode-se afirmar então que a aplicação de pesquisas de TCP deve considerar as 

crenças salientes (Ajzen, 2002), a partir das ações gerenciais pretendidas (Dougherty, 

Neubert & Park, 2019) – como, por exemplo, a identificação de uma IES para a escolha 

de um curso de Administração, como proposto por esta dissertação. 

 
Segundo Moutinho e Roazzi (2010), inicialmente a sugestão é elencar diversas 

crenças salientes pertinentes aos indivíduos que sejam considerados como público- 
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alvo da pesquisa. Dentre as diversas crenças, aquelas que se destacam em relação 

às informações para cada objeto de pesquisa são consideradas como salientes. Ajzen 

(2011) afirma que as crenças salientes elencadas sejam, em número, reduzidas das 

demais crenças generalizadas. A partir desta identificação e enumeração, o 

questionário pode ser elaborado de maneira mais precisa. 

 
O uso de crenças salientes para determinação de construtos, quando se objetiva a 

intenção comportamental é, indiretamente, uma alternativa de acesso à esta; ou seja, 

uma alternativa de realização da tarefa por um ‘diálogo’ com os pesquisados, que vem 

constituir medida direta de atitude (Ajzen & Fishbein, 2006). 

 
Para identificação de crenças salientes, pode-se partir de questões dissertativas ou 

de observações diretas ou de pesquisas de mercado e fontes diversas de consultas 

sobre determinado objeto ou segmento – tais como: a literatura, os amigos, a televisão 

ou, até mesmo, a experiência tácita do pesquisador sobre o assunto. A partir de tais 

informações, toma-se a relevância da pesquisa que visa a compreensão acerca do 

que influencia as tomadas de decisões, como por exemplo, em relação à escolha de 

um curso para graduação e uma IES para este objetivo (Martins, 2013). 

 
A mudança de intenções pode sofrer influências tanto do tempo, quanto das crenças 

salientes e das novas informações. Especificamente em relação às crenças salientes, 

quanto maior uma crença saliente for negativa, na mesma proporção é a possibilidade 

de sua mudança de intenção. Moutinho e Roazzi (2010) afirmam que seja normal que 

uma crença saliente se torne negativa, chegando ao ponto de acontecerem 

modificações das intenções e das ações – como por exemplo, em ocasiões nas quais 

mudanças sejam extremamente arriscadas. 

 
Muitas crenças são persistentes ao longo do tempo; já outras tendencialmente 

enfraquecem ou desaparecem, dando lugar para formação de novas outras, o que dá 

a abertura para assertiva de que algumas crenças levantadas para aplicação de 

questionários não esteja diretamente/originalmente ligadas à TCP (Moutinho & 

Roazzi, 2010). 
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Ajzen e Fishbein (1975) já afirmavam a dificuldade da seleção de crenças, com a 

classificação das que sejam salientes ou não. Entretanto, uma das forma que a 

identificação das crenças saliente se proceda é que estas são as que primeiramente 

são identificadas a partir dos questionamentos feitos para os indivíduos. Obviamente, 

aquelas não salientes são as que aparecem posteriormente às 8 ou 9 crenças 

inicialmente identificadas. 

 
Ainda, Ajzen e Fishbein (1975) ponderam a dificuldade de determinação do momento 

exato em que o indivíduo comece a explicitar suas crenças que não sejam salientes, 

haja vista que as situações variam e os indivíduos são colocados em investigações 

diversas, nas quais em um dado momento uma crença que não era saliente, 

dependendo da situação e do questionamento, passa a ser saliente quando a questão 

ou a situação mudaram. Assim, os autores definem enquanto uma regra que, em 

pesquisas, sejam consideradas com crenças salientes aquelas 5 a 9 mais citadas. 
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3 Procedimentos metodológicos 

 
 

Para analisar a intenção de escolha (processo decisório) de uma IES para o curso de 

Administração de discentes do Ensino Médio de Três Corações na perspectiva da 

Teoria do Comportamento Planejado, procedimentos foram identificados para definir 

um método científico de pesquisa. 

 
O método científico, de forma generalizada, caracteriza-se por escolhas feitas 

mediante as alternativas possíveis em relação aos procedimentos sistemáticos, 

perante a demanda da descrição e das explicações de determinadas situações sob 

estudo, bem como aos quais se aplicam e mediante os objetivos visados na pesquisa 

(GIL, 2008). Passa-se, então, à descritiva metodológica adotada para a pesquisa que 

fora proposta nesta dissertação, considerando suas pretensões: (1) caracterização da 

pesquisa; (2) determinação do universo, unidade de análise; (3) determinação e 

caracterização da amostra de pesquisa; (4) identificação do instrumento para a coleta 

de dados; e; (5) descrição dos procedimentos para a coleta e tratamento de dados. 

 
3.1 Caracterização da pesquisa 

 
 

Quanto ao tipo, a pesquisa é bibliográfica e descritiva. Bibliográfica, por se 

desenvolver por meio de um estudo sistematizado com base em material publicado, 

caracterizando como instrumento analítico (Gil, 2008). Assim, a edificação de um 

referencial teórico sobre o tema de pesquisa subsidiou a coleta dos dados, bem como 

a promoção de uma discussão com os resultados encontrados. 

 
Além disso, considerado a contemporaneidade do tema/assunto, prendeu-se à uma 

revisão de literatura, sendo consultados artigos, jornais e periódicos contemporâneos 

nacionais e internacionais, trazendo estudos semelhantes como subsídio de pesquisa 

e promoção de discussão pertinente. Como concebe Vergara (2009), não se resume 

não só ao acervo de teorias, mas ao acesso aos trabalhos realizados que as tomam 

como referência. 

 
E descritiva, pois, visa gerar dados e informações, a partir de objetivos definidos (e 

específicos) relacionados a um determinado problema (Gil, 2008) – ou seja, visa saber 
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como ocorre a intenção de escolha de uma IES para o curso de Administração de 

discentes do Ensino Médio de Três Corações na perspectiva da Teoria do 

Comportamento Planejado. Este é um de pesquisa que permite a investigação de um 

só caso. 

 
Desta feita, quanto ao meio de pesquisa, este se define por uma pesquisa de campo 

(junto aos discentes do Ensino Médio de Três Corações), realizada em um só caso 

(para intenção de escolha do curso de Administração de uma IES privada). O estudo 

de caso é uma forma de se fazer pesquisa empírica, que investiga fenômenos 

contemporâneos em determinado campo específico, onde se utiliza múltiplas fontes 

de evidência. Registra-se que tem como propósito a análise exaustiva de uma unidade 

social ou segmento (Gil, 2009). Nesta análise (ou no estudo de caso) é o pesquisador 

quem desenvolve o trabalho pessoalmente e, portanto, é um meio de pesquisa dotado 

de vantagens (confiabilidade, rapidez e precisão), pois sua presença impõe maior 

probabilidade de participação dos pesquisados e não requer equipamentos 

sofisticados para coleta e tratamento de dados (e resultados) – o que reduz tempo e 

gastos. Além disso, a presença do pesquisador pode dar ênfase à compreensão do 

estudo, com base em seu conhecimento tácito – no conhecimento que o indivíduo 

adquiriu ao longo da vida, pela experiência pessoal ou profissional (expertise) e que 

em muitas ocasiões é difícil de ser formalizado ou explicado a outra pessoa, pois é 

subjetivo. 

 
Quanto à abordagem, a pesquisa se caracteriza como mista. Segundo Vergara (2009), 

através do método qualitativo, a pesquisa procura entender e interpretar os fenômenos 

que acontecem dentro de um contexto, cabendo ao pesquisador percebê- lo e 

interpretá-lo sob a perspectiva dos atores sociais envolvidos na situação estudada 

– ou seja, analisar o processo de escolha (por parte de alunos de Ensino Médio de 

Três Corações) de um curso de Administração, a partir da análise dos construtos da 

Teoria do Comportamento Planejado. Quantitativa, pois, é por meio do cumprimento 

da quantificação das respostas (ou dados coletados) que a pesquisa qualitativa se 

promove. Assim, quantitativa, que por meio de uma análise estatística para a sua 

quantificação, poderá dar subsídio para se responder à questão problema formulada 

no estudo, com base na interpretação das hipóteses a partir dos dados quantificados 
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(Gil, 2008). Ou seja, por meio das crenças identificadas, estatisticamente, para que a 

análise dos construtos se cumpra. 

 
3.2 Universo e unidade de análise 

 
 

O universo de análise é uma IES privada de Três Corações – para a preservação do 

código de ética de pesquisa, a identidade da referida instituição não foi divulgada e, 

portanto, chamada no estudo como Universidade de Três Corações. Foi fundada no 

ano de 1965 e, além de Três Corações, têm polos em outras 5 cidades de Minas 

Gerais. 

 
Especificamente, em Três Corações, a referida IES oferece os seguintes cursos de 

graduação: Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Logística, Ciências da 

Computação, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, 

Farmácia, Medicina Veterinária, Nutrição, Música, Odontologia, Pedagogia e 

Psicologia e Serviço Social. Oferta, ainda, cursos de pós-graduação e programas de 

Mestrados. 

 
Atualmente, Três Corações é um município mineiro que movimenta o cenário 

econômico do Estado, junto à sua pecuária, agricultura e indústria. Além disso, o 

segmento educacional superior impacta diretamente na economia local, pelo 

movimento de pessoas que registra (discentes), bem como a geração de empregos 

diretos e indiretos que promove. 

 
Para a presente dissertação, a unidade de análise é o curso de Administração da 

Universidade de Três Corações. Este é ofertado nas modalidades: presencial, de 

educação à distância [EAD] e híbrida. Tem como formas de acesso: Exame Nacional 

do Ensino Médio [ENEM], provas on-line, provas presenciais e vestibular tradicional. 

Pratica o preço médio de seus cursos, em suas modalidades, de acordo com a sua 

concorrência acirrada. 

 
Falando em concorrência acirrada, este foi um dos motivos para conhecer a intenção 

de escolha de uma IES para o curso de Administração de discentes do Ensino Médio 
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de Três Corações na perspectiva da Teoria do Comportamento Planejado. A Figura 7 

caracteriza este cenário competitivo 

 
 

Figura 7 

Cidades de IES privadas do Sul de Minas que ofertam cursos de Administração 
Nota. Fonte: Google Maps. (2020). Recuperado de https://www.google.com.br/maps/@-21.6875515,- 
45.7284084,9.46z (adaptado) 

 
 

Em análise da referida figura, percebe-se que muitas cidades próximas à cidade de 

Três Corações ofertam cursos de graduação em Administração (bacharelado ou 

tecnólogo), principalmente Varginha, Três Pontas, Lambari, São Lourenço e Pouso 

Alegre. 

 
3.3 Amostra da pesquisa 

 
 

A amostra de pesquisa é não probabilística (Malhotra, 2001) formou-se a partir de 

discentes em fase final (cursando o último ano) do Ensino Médio das escolas públicas 

e privadas de Três Corações. 

https://www.google.com.br/maps/%40-21.6875515%2C-
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional [LDBEN] de 1996 – Lei n. 9.394/96 

–, em seu artigo 35, confere ao Ensino Médio etapa final da educação básica e, dessa 

forma, a nação o considera como parte fundamental para ter um cidadão apto a 

desenvolver suas atividades sociais, políticas, econômica e profissional (Brasil, 1996). 

Além disso, acrescenta-se que esta etapa da educação deva promover no jovem 

educando o desenvolvimento da autonomia intelectual e da autonomia moral, estando 

capacitado para o mercado de trabalho ou ensino superior. Comumente, caracterizam-

se por jovens no período da adolescência, entre 15 e 17 anos de idade. 

 
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE] (2020), a 

população estimada do município foi de 79.482 pessoas em 2019, e a situação da 

educação no município (pública e privada) se encontra distribuída de acordo com as 

etapas da educação básica. A Figura 8 mostra a evolução das matrículas, segundo 

apuração do último senso realizado. Destaca-se o Ensino Fundamental com 9.313 

matrículas e o Ensino Médio com 3.150 matrículas. 

 

 

Figura 8 

Matrículas, por etapa da educação, no município de Três Corações-MG 
Nota. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2020). Três Corações-MG. Recuperado 
de https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/tres-coracoes/panorama (p.1) 

 

 
Em um levantamento no município de Três Corações, foram identificadas 9 escolas 

que ofertam esta modalidade de ensino, sendo 4 privadas e 5 públicas (4 estaduais e 

1 federal). Dos discentes do Ensino Médio, adotou-se como critério para estratificação 
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da amostra aqueles que estariam cursando o ano final da etapa – ou seja, o terceiro 

ano (de escolas públicas e privadas) – e, ainda, aqueles que teriam a intenção de 

cursar Administração como opção Ensino Superior. A princípio, em sondagem, 

constatou o número de 1.040 discentes matriculados no terceiro ano do Ensino Médio 

e um número aproximado de 530 tendenciosos à tal opção; entretanto, a amostra final 

se formou a partir de 102 respondentes da pesquisa. 

 
3.4 Instrumento para a coleta de dados 

 
 

Optou-se pelo questionário enquanto instrumento de pesquisa (em Apêndice A). 

Segundo Boni e Quaresma (2005), a utilização de questionário para a coleta de dados 

(para a obtenção de informações) viabiliza a realização da pesquisa, haja vista a sua 

praticidade, envolvendo redução de custos e tempo. É adotado para pesquisas 

descritivas, sendo uma metodologia dinâmica de comunicação, e segundo Gil (2008), 

se estrutura a partir dos objetivos de pesquisas, vidando a coleta de 

dados/informações que os respondam. 

 
Um questionário é definido como uma técnica de investigação composta por 
um número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às 
pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 
interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. (GIL, 1999, p. 128). 

 
Por meio do uso desse instrumento, procurou se organizar questões que pudessem 

trazer as informações pretendidas para o cumprimento dos objetivos da pesquisa. O 

instrumento utilizado representou, portanto, a materialização dos objetivos de 

pesquisa apresentados. Foram elaboradas 22 questões, a partir dos construtos 

definidos para o modelo de pesquisa (Figura 1, apresentada anteriormente) – atitude 

em relação ao comportamento; norma subjetiva; controle comportamental percebido; 

intenção comportamental – em relação à escola da IES já identificada. Para cada um 

dos construtos, foram identificadas as crenças salientes, que farão parte da análise e 

da discussão dos dados coletados. Para cada um dos construtos foram construídas 

questões – ou seja, organizaram-se 4 blocos de questões a saber. E, para cada um 

dos blocos de questões, ainda foram elencadas as crenças salientes pertinentes, 

como mostra a Tabela 3, que segue. 
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Tabela 3 

Organizações do questionário, a partir dos construtos e crenças salientes 

Construtos Questões Crenças Salientes 

 
 
 

Atitude em relação ao 
comportamento 

 
 
 

 
01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 

-Preservação Ambiental 
-Status social; reconhecimento 
-Promoção Cultural; obtenção 
de conhecimento 
-Projeto Social 
-Infraestrutura 
-Visão e acesso ao mercado de 
trabalho; aquisição de um 
emprego melhor 
-Boa reputação junto ao MEC 

 

 
Norma Subjetiva 

 

 
08, 09, 10, 11, 12 e 13 

-Namorado(a) 
-Irmãos(ãs) 
-Colegas de trabalho 
-Familiares 
-Amigos(as) 
-Rede social 

 
 

Controle Comportamental 
Percebido 

 
 

 
14,15,16 e 17 

-Aprovação no vestibular 
-Valor da mensalidade da 
universidade 
-Exigência das disciplinas do 
curso em relação ao 
desempenho nas mesmas 
-Capacidade de conclusão do 
curso 

 
Intenção Comportamental 
de escolha 

 
 

18,19, 20, 21 e 22 

-Curso indesejado 
-Universidade indesejada 
-Reputação da universidade 
-Preferência pela universidade 
-Qualidade da universidade 

Nota. Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 
A identificação de tais crenças salientes, como recomendado pela literatura 

consultada (Martins, 2013), partiu de consultas de fontes diversas, principalmente: 

literatura, amigos e a experiência tácita do pesquisador sobre o assunto/segmento. 

 
Os construtos definidos e as crenças salientes identificadas foram conduzidos a partir 

de 4 fatores: (1) ação – escolher; (2) alvo – IES privada; (3) tempo – após a conclusão 

do Ensino Médio – (4) contexto – vontade de se graduar em Administração. A atitude 

a considerar-se é referente à relação da IES (no caso Universidade de Três Corações) 

que o discente tem vontade de se graduar. O controle comportamental percebido é 

referente à capacidade do discente escolher/ingressar. A norma subjetiva relaciona- 

se às influencias recebidas por parte de terceiros em relação ao comportamento 
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definido. Por fim, a intenção comportamental é analisada em relação à ação de 

escolher a IES pelo curso (de Administração) que tem vontade de se graduar. 

 
O questionário estruturado caracteriza-se como uma pesquisa de survey, enquanto 

uma forma de avaliação de variáveis (ou construtos) influenciadores de 

comportamentos (Malhotra, 2001). Para as 22 questões elaboradas, foi utilizada a 

Escalda de Likert de dez (10) graduações, variando de 0 para ‘discordo totalmente’ 

até 10 para ‘concordo totalmente’ (Likert, 1932). Santos et al. (2014), afirmam que 

questionários de pesquisas quantitativas, pautados em usos de escalas, são objetivos, 

rápidos e de fácil preenchimento pela facilidade de compreensão, principalmente para 

pesquisas que envolvem várias questões e que demandam uniformidade de 

respostas, principalmente para estudos na área de Ciências Sociais. 

 
3.5 Procedimentos para a coleta e tratamento de dados 

 

 
Para a referida dissertação, o procedimento para a coleta de dados (ou seja, a 

aplicação do questionário) utilizou-se a plataforma de questionários online Google 

Forms – ou sistema Formulários Google. Como afirma Mota (2019), a opção por este 

procedimento para coleta de dados, é que a internet e as tecnologias digitais vêm 

facilitando as atividades cotidianas de forma geral, inclusive viabilizando atividades 

acadêmicas. 

 
Santos et al. (2014), afirmam que massificação do uso da internet se deu a partir da 

década de 90, representando também um marco inicial para o uso de questionários 

eletrônicos como uma forma prática de pesquisas acadêmicas, dinamizando 

processos para coleta de dados de estudos empíricos. Afirmam, ainda, que o uso de 

ferramentas eletrônicas, na atualidade, vem sendo priorizado em pesquisas 

quantitativas descritivas para coleta de dados em forma de escalas, que empregam, 

preferencialmente, formulários ou questionários de acordo com os objetivos de 

pesquisa – como no caso desta dissertação. 

 
O Google Forms objetiva criar questionários online para avaliar ou investigar assuntos 

desejados, dispondo de um design fácil, que proporciona automação das respostas 
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de questões pré-elaboradas (Frei, 2017). É integrado pelo Gmail, é abrigado pelo 

Google Drive e, desta feita, os usuários podem acessá-lo pela internet de qualquer 

computador conectado, em qualquer horário. Além disso sua interface é rápida e 

simplificada. Normalmente, envia-se por e-mail aos respondentes, ou disponibiliza-se 

o link para acesso e respostas (Mota, 2019). Para a referida pesquisa, o autor da 

dissertação disponibilizou aos seus respondentes o link de acesso, a partir do seguinte 

endereço: <https://forms.gle/ygQJeHc3tKYpwvXh6>. 

 
O questionário foi disposto na plataforma em agosto de 2019, sendo pré-testado pelo 

seu autor. Foi conferido e, disponibilizado para os respondentes no período de 

setembro a dezembro do mesmo ano. 

 
Uma de suas vantagens é ser gratuito, além disso sua praticidade e dinamicidade 

também são destacadas, eliminando manipulação de papéis e outras ferramentas 

para apuração dos dados. O criador do formulário é informado a cada questionário 

preenchido com êxito, assim pode acompanhar a pesquisa de perto. A confiabilidade 

e a precisão são outras vantagens, pois o formulário eletrônico traz a opção de marcar 

como obrigatórias as questões (ou todas) que deverão ser respondidas, evitando 

pesquisas incompletas e interferência nos resultados (Frei, 2017). Para a pesquisa da 

dissertação, o autor marcou todas as questões como obrigatórias. 

 
Durante os meses de setembro, outubro e novembro (chamado, aqui, como o primeiro 

momento da pesquisa) foram realizadas visitas nas escolas públicas e privadas do 

município de Três Corações que ofertam Ensino Médio (já definido, anteriormente, 

como universo). Particularmente, junto aos alunos em fase de conclusão desta etapa 

(já definida, anteriormente, como amostra), 

 
As respostas coletadas ou resultados quantitativos aparecem sintetizadas, sendo 

ofertadas as opções de organização das mesmas em modelos de quadros, tabelas e 

gráficos para facilitar a leitura dos resultados, e prontos para serem exportadas 

automaticamente para as planilhas do Excel (Mota, 2019). Os resultados da pesquisa 

realizada, mostrados no capítulo seguinte, foram tratados na própria plataforma, 

durante o mês de março de 2020 e organizaram-se graficamente e, posteriormente, 

em forma de tabelas para melhor e rápida compreensão de seus resultados. 
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Dentre as limitações da ferramenta, está a impossibilidade de apagar os arquivos. 

Desta feita, uma vez submetidas as respostas, não se pode voltar atrás ao 

mencionado (Frei, 2017). Entretanto, não existem formas de controlar se um mesmo 

respondente submeteu respostas mais de uma vez – ou seja, preencheu diversos 

formulários e os enviou (Mota, 2019). Para a pesquisa, não se pode afirmar quantos 

respondentes participaram, e por isso, tratou-se a amostra enquanto questionários 

efetivados como exitoso para a pesquisa – que ao todo foram 102 formulários 

preenchidos, não tendo como afirmar que, necessariamente, foram 102 respondentes 

interessados no curso superior de Administração. 

 
Embora o Google Forms não se configure como uma ferramenta complexa, ainda 

existe resistência de acesso por parte das populações envolvidas em pesquisas que 

a utilizam (Silva et al., 2018). Este apontamento foi vivenciado pelo autor da pesquisa, 

pois no primeiro momento, o número de respondentes que compuseram a amostra de 

pesquisa foi muito reduzido. Foi necessária revisita ao universo de pesquisa para a 

tentativa de aumentar a amostra, no qual muitos alunos alegaram a não participação, 

até o momento, por ter que acessar a ferramenta online. Quando explicado, 

novamente, sobre suas vantagens e praticidade (chamado, aqui, como o segundo 

momento da pesquisa), notou-se que o número de respondentes aumentou, 

corroborando para a confiabilidade e formação da amostra total de pesquisa. 
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4 Apresentação e análise dos resultados 

 
 

Para a apresentação dos resultados, procedeu-se com a análise descritiva, 

condensando os resultados sob agrupamentos de construtos, como já mencionado, 

sendo estes definidos a partir dos seguintes fatores: (1) ação – escolher; (2) alvo – 

IES privada; (3) tempo – após a conclusão do Ensino Médio – (4) contexto – vontade 

de se graduar em Administração. 

 
As respostas das questões referentes a cada um dos construtos foram organizadas 

conforme distribuídas no questionário de pesquisa (Apêndice A). Neste espaço de 

resultados e análises, os dados achados foram condensados em tabelas (Tabelas 4, 

5, 6 e 7), para facilitar a compreensão. Desta forma, cada construto procede com as 

análises a partir das informações condensadas na tabela criada para o mesmo. 

 
Entretanto, cada uma das questões obteve, a partir da ferramenta do Google Forms, 

um gráfico individualizado, sendo todos os 22 gráficos (referentes às 22 questões) 

trazidos no Apêndice B, disponibilizados para consultas eventuais e demandadas. Nos 

respectivos gráficos, os resultados dos 102 questionários preenchidos são mostrados 

em duas formas: (1) quantidade numérica de respondentes/optantes por cada opção 

(ou seja, o número de respondentes/respostas); (2) quantificação em percentual por 

cada opção. Registra-se que para a elaboração das tabelas de resultados (Tabelas 4, 

5, 6 e 7) a serem analisados, optou-se pelo informe dos mesmos a partir da 

quantificação em percentual. 

 
Além disso, as crenças salientes determinadas e organizadas na Tabela 3, vêm 

intermediar as análises dos resultados obtidos com a pesquisa 

 
4.1 Atitude em Relação ao Comportamento 

 
 

A atitude a considerar-se é referente à relação da IES (no caso Universidade de Três 

Corações) que o discente tem vontade de se graduar. Os dados condensados na 

Tabela 4, que segue, mostram como se dá tal atitude, a partir das crenças salientes: 

preservação ambiental; status social; reconhecimento; promoção cultural; obtenção 
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de conhecimento; projeto social; infraestrutura; visão e acesso ao mercado de 

trabalho; aquisição de um emprego melhor e; boa reputação junto ao MEC. 

 
Tabela 4 

Resultado do construto comportamental – Atitude em relação ao comportamento        
Opções de respostas 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

Perguntas do questionário 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

É importante que a 
Universidade onde eu vá 
cursar o ensino superior 
tenha projeto de 
preservação do meio- 
ambiente. 

 

4,9% 
 

1% 
 

2,9% 
 

2% 
 

2% 
 

6,9% 
 

13,7% 
 

7,8% 
 

23,5% 
 

16,7% 
 

18,6% 

É importante que a 
Universidade onde eu vá 
cursar o ensino superior 
proporcione status. 

 

3,9% 
 

1% 
 

2,9% 
 

1% 
 

2% 
 

11,8% 
 

2,9% 
 

13,7% 
 

36,3% 
 

17,6% 
 

6,9% 

É importante que a 
Universidade onde eu vá 
cursar o ensino superior 
proporcione novos 
conhecimentos. 

 

1% 

 

0% 

 

2% 

 

1% 

 

1% 

 

3,9% 

 

2,9% 

 

17,6% 

 

28,4% 

 

14,7% 

 

27,5% 

É importante que a 
Universidade onde eu vá 
cursar o ensino superior 
execute ações voltadas 
para comunidades 
carentes. 

 

2,9% 

 

1% 

 

2,9% 

 

2% 

 

5,9% 

 

4,9% 

 

4,9% 

 

17,6% 

 

27,5% 

 

13,7% 

 

16,7% 

É importante que a 
Universidade onde eu vá 
cursar o ensino superior 
tenha boas instalações 
em salas de aula. 

 

1% 

 

0% 

 

1% 

 

1% 

 

3,9% 

 

2,9% 

 

1% 

 

21,6% 

 

27,5% 

 

15,7% 

 

24,5% 

É importante que a 
Universidade onde eu vá 
cursar o ensino superior 
proporcione facilidade de 
emprego após a 
formatura. 

 

2% 
 

0% 
 

1% 
 

1% 
 

2,9% 
 

2,9% 
 

2,9% 
 

16,7% 
 

29,4% 
 

18,6% 
 

22,5% 

É importante que a 
Universidade onde eu vá 
cursar o ensino superior 
tenha uma boa avaliação 
junto ao MEC. 

 

1% 
 

2% 
 

0% 
 

2% 
 

2% 
 

4,9% 
 

5,9% 
 

16,7% 
 

19,6% 
 

25,5% 
 

20,6% 

Nota. Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa 

 

 
Por análise, pode-se perceber que as atitudes influenciam na intenção 

comportamental de escolha da IES privada que oferta graduação em Administração. 

Todas as perguntas apresentaram opiniões concordantes, chegando-se ao índice de 

85,41% dos alunos do EM pesquisados. Pela apuração das médias, percebe-se que 

a atitude se dá principalmente pelas crenças: proporcionar novos conhecimentos 



72 
 

 
 
 

(91,1%), ter boas instalações nas salas de aula (90,3%); ter uma boa avaliação junto 

ao MEC (88,3%). 

 
4.2 Norma Subjetiva 

 
 

A norma subjetiva relaciona-se às influencias recebidas por parte de terceiros em 

relação ao comportamento definido. Os dados condensados na Tabela 5, que segue, 

mostram como se dá tal norma subjetiva, a partir das crenças salientes: namorado(a); 

irmãos(ãs); colegas de trabalho; familiares; amigos(as); rede social. 

 
Tabela 5 

Resultado do construto normativo – Norma Subjetiva  
Opções de respostas 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

Perguntas do questionário 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

A opinião de minha 
namorada (meu 
namorado) é importante 
para a minha escolha da 
Universidade. 

 
15,7% 

 
2,9% 

 
2,9% 

 
4,9% 

 
2% 

 
9,8% 

 
6,9% 

 
13,7% 

 
14,7% 

 
22,5% 

 
3,9% 

A opinião de meus irmãos 
é importante para a minha 
escolha da Universidade. 

 
14,7% 

 
3,9% 

 
2,9% 

 
3,9% 

 
2% 

 
8,8% 

 
9,8% 

 
17,6% 

 
23,5% 

 
9,8% 

 
2,9% 

A opinião de colegas de 
trabalho é importante 

para a minha escolha da 
Universidade. 

 
15,7% 

 
2,9% 

 
5,9% 

 
4,9% 

 
2,9% 

 
2,9% 

 
6,9% 

 
15,7% 

 
22,5% 

 
14,7% 

 
2,9% 

A opinião de familiares é 
importante  para  a minha 
escolha da Universidade. 

 
5,9% 

 
2% 

 
3,9% 

 
4,9% 

 
7,8% 

 
7,8% 

 
5,9% 

 
14,7% 

 
25,5% 

 
15,7% 

 
5,9% 

A opinião de amigos é 
importante  para  a minha 
escolha da Universidade. 

 
10,8% 

 
5,9% 

 
2,9% 

 
4,9% 

 
5,9% 

 
5,9% 

 
5,9% 

 
19,6% 

 
17,6% 

 
16,7% 

 
3,9% 

A opinião das redes 
sociais é importante para 
a minha escolha da 
Universidade. 

 
13,7% 

 
4,9% 

 
3,9% 

 
2,9% 

 
7,8% 

 
5,9% 

 
4,9% 

 
12,7% 

 
23,5% 

 
10,8% 

 
8,8% 

Nota. Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa 

 

 
Por análise, pode-se perceber que as normas subjetivas influenciam na intenção 

comportamental de escolha da IES privada que oferta graduação em Administração. 

Todas as perguntas apresentaram opiniões concordantes, chegando-se ao índice de 

63,35% dos alunos do EM pesquisados. Pela apuração das médias, percebe-se que 

a norma subjetiva se dá principalmente pelas crenças: opinião dos familiares (67,7%); 

opinião dos amigos (63,7%) e; opinião dos irmãos (63,6%). 
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4.3 Controle Comportamental Percebido 

 
 

O controle comportamental percebido é referente à capacidade do discente 

escolher/ingressar em uma IES que oferte o curso superior de Administração. Os 

dados condensados na Tabela 6, que segue, mostram como se dá tal controle 

comportamental percebido, a partir das crenças salientes: aprovação no vestibular; 

valor da mensalidade da universidade; exigência das disciplinas do curso em relação 

ao desempenho nas mesmas; capacidade de conclusão do curso. 

 
Tabela 6 

Resultado do construto controle – Controle Comportamental Percebido  
Opções de respostas 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

Perguntas do questionário 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Ser aprovado na seleção 
da Universidade de Três 
Corações é uma tarefa 
fácil para mim. 

 
2% 

 
2,9% 

 
2,9% 

 
3,9% 

 
4,9% 

 
9,8% 

 
8,8% 

 
19,6% 

 
20,6% 

 
20,6% 

 
3,9% 

Pagar as mensalidades 
na Universidade de Três 
Corações é uma tarefa 
fácil para mim. 

 
12,7% 

 
2,9% 

 
3,9% 

 
2,9% 

 
2,9% 

 
8,8% 

 
2,9% 

 
18,6% 

 
21,6% 

 
19,6% 

 
2,9% 

Ser aprovado nas 
disciplinas da 
Universidade de Três 
Corações é uma tarefa 
fácil para mim. 

 
2% 

 
1% 

 
2,9% 

 
3,9% 

 
7,8% 

 
9,8% 

 
7,8% 

 
20,6% 

 
25,5% 

 
16,7% 

 
2% 

Formar na Universidade 
de Três Corações é uma 
tarefa fácil para mim. 

 
2% 

 
2% 

 
2% 

 
3,9% 

 
7,8% 

 
6,9% 

 
4,9% 

 
24,5% 

 
31,4% 

 
13,7% 

 
1% 

Nota. Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa 

 

 
Por análise, pode-se perceber que o controle comportamental percebido influencia na 

intenção comportamental de escolha da IES privada que oferta graduação em 

Administração. Todas as perguntas apresentaram opiniões concordantes, chegando- 

se ao índice de 71,80% dos alunos do EM pesquisados. Pela apuração das médias, 

percebe-se que o controle comportamental percebido se dá principalmente pelas 

crenças: capacidade de conclusão do curso (75,5%), considerada como uma tarefa 

fácil; a facilidade de aprovação no vestibular (73,5%) e; aprovação das disciplinas do 

curso, em relação à facilidade de conclui-las de acordo com as exigências da IES. 
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4.4 Intenção Comportamental de escolha 

 
 

A intenção comportamental é analisada em relação à ação de escolher a IES pelo 

curso (de Administração) que tem vontade de se graduar. Os dados condensados na 

Tabela 7, que segue, mostram como se dá tal intenção comportamental de escolha, a 

partir das crenças salientes: curso indesejado; universidade indesejada; reputação da 

universidade; preferência pela universidade; qualidade da universidade. 

 
Tabela 7 

Resultado do construto intencional – Intenção Comportamental  
Opções de respostas 

Discordo totalmente Concordo totalmente 

Perguntas do questionário 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Farei curso superior na 
Universidade de Três 
Corações mesmo que não 
haja curso na 
especialização de meu 
maior interesse. 

 
7,8% 

 
3,9% 

 
3,9% 

 
4,9% 

 
3,9% 

 
7,8% 

 
2,9% 

 
8,8% 

 
32,4% 

 
16,7% 

 
6,9% 

Farei curso superior na 
Universidade de Três 
Corações, mesmo que eu 
tenha chance de ser 
aprovado em 
Universidade Pública. 

 
10,8% 

 
2% 

 
5,9% 

 
3,9% 

 
5,9% 

 
7,8% 

 
4,9% 

 
17,6% 

 
21,6% 

 
17,6% 

 
2% 

Entre as Universidades 
existentes na região a 
Universidade de Três 
Corações é a melhor 
escolha. 

 
3,9% 

 
2% 

 
4,9% 

 
2% 

 
5,9% 

 
8,8% 

 
5,9% 

 
22,5% 

 
21,6% 

 
19,6% 

 
2,9% 

Pretendo escolher  a 
Universidade de Três 
Corações para o meu 
Curso de Graduação. 

 
4,9% 

 
2% 

 
2,9% 

 
2,9% 

 
2% 

 
7,8% 

 
6,9% 

 
17,6% 

 
23,5% 

 
22,5% 

 
6,9% 

Escolheria a 
Universidade de Três 
Corações, mesmo se 
tivesse    a   mensalidade 
mais cara do mercado. 

 
15,7% 

 
4,9% 

 
7,8% 

 
2% 

 
2,9% 

 
3,9% 

 
7,8% 

 
10,8% 

 
20,6% 

 
20,6% 

 
2,9% 

Nota. Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da pesquisa 

 

 
Por análise, pode-se perceber que a intenção comportamental percebida influencia na 

no comportamento de escolha da IES privada que oferta graduação em 

Administração. Todas as perguntas apresentaram opiniões concordantes, chegando- 

se ao índice de 68,80% dos alunos do EM pesquisados. Pela apuração das médias, 

percebe-se que a intenção comportamental se dá principalmente pelas crenças: 

preferência pela universidade (77,4%); qualidade da universidade (72,5%) e; 

reputação da universidade (67,7%). 
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4.5 Análise dos resultados 

 
 

A partir do modelo adotado, adaptado de Ajzen e Fishbein (1981), bem como da 

pesquisa aplicada, organizou-se uma síntese dos resultados, conforme a Figura 9, 

sendo possível compreender como ocorre a intenção de escolha (processo decisório) 

de uma IES para o curso de Administração de discentes do Ensino Médio de Três 

Corações na perspectiva da TCP. 

 
 

Figura 9 
TCP – Resultado da pesquisa 
Nota. Fonte: Ajzen, I.; Fishbein, M. (1981). Attitudes and Voting Behaviour: An Application of the Theory 
of Reasoned Action. Progress in Applied Social Psychology, (1)1, 253-313 (adaptado). 

 

 
Este resultado organizado reafirma a promoção do conhecimento acerca das crenças 

consideradas como salientes na memória dos pesquisados, objetivando que tais 

forças/valências possam ser mensuradas ou questionadas. A partir da identificação 

de tais crenças salientes, é possível que questionários eficientes sejam elaborados no 

padrão da TCP. 
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Apurou-se que, embora todos os construtos são influenciadores deste processo 

decisório (comportamental, normativo, controle e intencional), o comportamental é o 

que vem se destacando como o que mais influencia a escolha desta clientela. Ainda, 

que construto normativo é o que menos exerce influência no processo decisório. 

 
O resultado da pesquisa encontra a afirmativa de Matos, Veiga e Lima (2008, p.4), 

que reforçam que o construto comportamental (ou seja, aquele provido das atitudes 

em relação ao comportamento) seja “o primeiro determinante de intenção de 

comportamento, que consiste na avaliação favorável ou desfavorável do 

comportamento em questão”. 

 
Entretanto, o mesmo resultado contradiz os mesmos autores, quando afirma que o 

construto normativo “é o segundo preditor da intenção de comportamento, influenciada 

pela forma como as pressões sociais são percebidas pelo indivíduo (crenças 

normativas) para adotar ou não um determinado comportamento” (Matos, Veiga & 

Lima, 2008, p.4). Na pesquisa realizada, os resultados contradizem a assertiva de que 

o construto normativo seja levado em conta pelos indivíduos jovens do EM de Três 

Corações, como motivador de seus comportamentos. Embora a menção atingiu um 

percentual de 63,3% na pesquisa, o índice dos demais construtos tiveram mais peso 

no momento decisório. 

 
Ainda para Matos, Veiga e Lima (2008, p.4), o construto controle é “o terceiro 

antecedente da intenção de comportamento. Pode ser definido como a crença 

individual sobre o quanto é fácil ou difícil adotar um determinado comportamento”. 

Neste estudo dissertativo, dados da pesquisa afirmam este construto como o segundo 

antecedente do processo decisório. 

 
Pela apuração dos resultados, o construto comportamental, norteado pelas crenças 

proporcionar novos conhecimentos, ter boas instalações nas salas de aula, e ter uma 

boa avaliação junto ao MEC demonstram que a intenção de escolha dos alunos do 

EM esteja associada às atitudes que podem ser determinadas pelo produto das 

tendências/inclinações da Universidade de Três Corações como produto/serviço. Este 

processo decisório em relação à IES privada associa-se às inclinações ou 
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preconceitos, aos sentimentos ou distorções, oportunidades e ameaças acerca do 

curso de Administração. 

 
Mattar (1996) pondera a atitude não como um construto comportamental, 

propriamente dito. Para o autor/pesquisador de Marketing, a atitude resume-se em 

uma predisposição para reações comportamentais em relação à escolha de um 

produto/serviço. Entretanto, Barcellos, Pedrozo e Lans (2009) discorda da 

ponderação, vindo reafirmar que a atitude como uma variável da intenção, 

antecedente do comportamento, sendo adequadamente tratada pela TCP de Ajzen. 

 
Os resultados trazidos pela Figura 9 mostram, em movimento, a TCP em 

funcionamento, sendo possível compreender a sucessão de modificações que regem 

a escolha da IES privada para o Curso de Administração. Confirmam os apontamentos 

de Ajzen (2011), pela expressiva dominância relacionada às influências da atitudes 

sobre o comportamento dos estudantes do EM pesquisados. 

 
Mowen e Minor (2003) afiram que processos de tomadas de decisões envolvem 

vantagens e soluções da mesma forma em que envolvem desvantagens e ameaças 

(ou o que não seja ideal) – o que pode ser interpretado na condição de que, mesmo 

que um construto não seja identificado como afirmativo, ele não deixa de participar da 

forma e do entendimento de como uma escolha é realizada. Este apontamento, 

permite a compreensão de que, no caso deste estudo dissertativo e de acordo com 

os resultados que, por exemplo, embora o construto normativo não seja tão positivado 

como os demais, sua avaliação demanda ser levada em consideração como os 

demais construtos para compreensão de como se dá o processo de escolha. 

 
Reafirma-se o apontamento de Moutinho e Roazzi (2010), de que a mudança de 

intenções pode sofrer influências tanto do tempo, quanto das crenças salientes e das 

novas informações. Especificamente, em relação às crenças salientes, quanto maior 

uma crença saliente for negativa, na mesma proporção é a possibilidade de sua 

mudança de intenção. Para os autores, é normal que uma crença saliente se torne 

negativa, chegando ao ponto de acontecerem modificações das intenções e das ações 

– como por exemplo, em ocasiões nas quais mudanças sejam extremamente 

arriscadas. 
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A assertiva que que todas as informações dispostas e as formas de como estão 

dispostas no mundo globalizado torna acessível à clientela o seu conhecimento de 

mercado acerca de algo a ser escolhido/pretendido/decidido. Tais formas de 

informações dispostas é capaz de desencadear mudanças no comportamento da 

clientela e, consequentemente, mudanças no posicionamento de, no caso, instituições 

de ensino superior privadas, impondo-as flexibilidade e agilidade em suas ações 

estratégicas. Para tanto, segundo Paiva et al. (2020), todas as crenças e todos os 

construtos devem ser trabalhados e investidos, independentemente, se 

caracterizadas como negativas ou positivas; para isso, devem ser constantemente 

pesquisadas, considerando a oscilação de mercado motivada pelas informações que 

circulam e estão dispostas no mesmo, de diversas formas possíveis. 

 
Para Ajzen (2006; 2011), as crenças normativas (como, no estudo, opiniões de 

familiares, de amigos, irmãos, colegas de trabalho, etc) podem ser autorreguladoras 

de comportamentos sociais adequados, haja vista estarem pautadas em normas 

sociais. Contudo, tais expectativas (que no caso, acerca da escolha da IES privada 

que oferta graduação em Administração) não figuraram-se como importantes 

referências para os alunos do EM de Três Corações. Especificamente para esta 

amostra, os grupos de referência não simbolizam uma forte influência no processo 

decisório – o que não significa afirmar isso como uma generalidade, pois em amostras 

diferentes, o achado pode ser modificado do resultado da pesquisa realizada. 

 
Como bem afirmam Paiva et al. (2020), processos transitórios de educação básica 

para ingressos no ensino superior, sofrem influências fortes de familiares e pessoas 

mais próximas ao ingressante neste novo âmbito educacional. Apesar do construto 

não ser de extrema influência para o grupo pesquisado, acredita-se que não possa 

ser ignorado, explorado, trabalhado pela Universidade de Três Corações, mediante 

propostas de ações estratégicas que possam fortalecer este construto frente ao 

processo decisório. 

 
Reafirmando o apontamento de Tartuce et al. (2018), é importante considerar que 

esses jovens trazem experiências de outras esferas externas, e isso não deve jamais 

ser ignorado pelas IES. Embora crenças normativas (e, assim, porque não culturais) 

sejam grandes potenciais influenciadoras no processo de escolha, os jovens 
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modernos têm acesso a um mundo amplo e globalizado, cheio de informações 

distintas e divergentes, compondo de maneira diversificada seus processos de escola. 

 
Nesta pesquisa realizada, evidenciou-se que as crenças normativas, não exercem 

influência na escolha da IES privada para os alunos do EM de Três Corações 

respondentes deste estudo. Nesse sentido, notou-se que os resultados apresentados 

para esse construto não está de acordo com o aporte teórico utilizado na pesquisa. 

 
As crenças de controle, nesta pesquisa confirmados como o segundo construto que 

antecedente do processo decisório dos alunos do EM de Três Corações para a 

escolha da IES privada para o curso de Administração, sustentam as premissas 

motivacionais desta clientela. Vem afirmar a motivação pela aprendizagem, pelo 

desempenho, pelo sucesso na escolha realizada. Vem, ainda, confirmar a alta 

expectativa da amostra, sustentada por um comportamento sócio cognitivo. 

 
O construto intencional é “a indicação de quanto de esforço deve ser utilizado 

ordenadamente para realizar um comportamento, sendo influenciado por três 

componentes: a atitude, a norma subjetiva e o controle comportamental percebido” 

(Matos, Veiga & Lima, 2008, p.4). Como percebido pelos resultados da pesquisa, as 

crenças preferência, qualidade e reputação da universidade foram consideradas 

enquanto variáveis que fundamentam decisões anteriores; ou seja, decisões do 

comportamento planejado. 

 
O resultado vem confirmar os apontamentos de Ajzen (2002; 2011), de que algumas 

intervenções que objetivam mudanças de comportamentos podem ser dirigidas a um 

ou a mais determinantes (ou seja, às atitudes, às normas subjetivas e ao controle 

comportamental percebido. Assim, quaisquer alterações em tais fatores são capazes 

de promover mudanças em intenções comportamentais e, de forma consequente, 

promover modificações comportamentais. Contudo, os sujeitos ou gestores que 

planejam intervenções para promoção de modificações comportamentais devem 

considerar a possibilidade de mudança no construto que deseja modificar ou que seja 

necessário ser modificado a partir de resultados apurados. Apura-se, então, que de 

acordo com os dados pesquisados, ações gerenciais propostas pela gestão da 
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Universidade Três Corações em relação à qualquer construto (comportamental, 

normativo ou de controle) vai, automaticamente, influenciar o construto intencional. 

 
Dos resultados apurados e analisados, afirma-se que o construto que mais impacta 

na formação da intenção comportamental dos discentes de EM de Três Corações em 

relação à escolha da IES para o curso de Administração é o comportamental 

(relacionado às atitudes favoráveis ou desfavoráveis), sendo decorrente de crenças 

acerca de prováveis consequências de um comportamento, ficando a mensagem que 

que a gestão da Universidade de Três Corações deve buscar por ações estratégicas 

que reforcem tal construto, ao mesmo passo que promovam ações que estimulem 

melhorias em crenças salientes sobre o construto normativo. 
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5 Considerações finais 

 
 

5.1 Conclusão do estudo 

 
 

O mercado do ensino superior privado competitivo, impactado pelos setores 

econômico, social, político e legal, vem impondo aos gestores de instituições de 

ensino ações estratégicas emergenciais, considerando a conjuntura de constantes 

novas entrantes no mercado. 

 
Em especial, os gestores de IES que ofertam curso de Administração, considerando 

ser este popular e de extrema demanda, sendo procurado por grande parte da 

clientela (em sua maioria, formada de discentes de Ensino Médio) que deseja 

ingressar nesta modalidade de ensino, vêm lançando mão de teorias relacionadas à 

Sociologia, à Psicologia e à Psicologia Social na intenção de compreender o 

comportamento desta clientela para elaboração de suas estratégias. 

 
Analisar a intenção de discentes do Ensino Médio de Três Corações para a escolha 

de uma IES privada que oferta graduação em Administração proporcionou o uso do 

modelo do comportamento planejado. Para sua compreensão, apresentou-se a Teoria 

da Ação Racional, para compreensão de sua evolução até chegar à Teoria do 

Comportamento Planejado de Ajzen. 

 
Nesta, compreendeu-se que as crenças comportamentais são resultantes de atitudes 

(favoráveis/desfavoráveis) relacionadas ao comportamento. A norma subjetiva, então 

uma percepção social, decorre de crenças normativas, ao mesmo passo que as 

crenças de controle (comportamental) demonstram a percepção (da clientela) acerca 

das facilidades/dificuldades para desempenho de determinado comportamento. 

Compreendeu-se, então, que a combinação destes construtos conduz à formação de 

uma intenção comportamental para determinação do comportamento – que no caso, 

a análise das crenças de discentes do Ensino Médio de Três Corações para a escolha 

de uma IES privada que oferta graduação em Administração. 



82 
 

 
 
 

Assim, análises estatísticas, enquanto produto de uma pesquisa aplicada, 

proporcionaram dados relevantes para a solução do problema de pesquisa e para o 

cumprimento dos objetivos específicos. 

 
Por meio dos resultados obtidos, pode-se concluir-se que, embora todos os construtos 

são influenciadores positivos deste processo decisório (comportamental, normativo, 

controle e intencional), o comportamental é o que vem se destacando como o que 

mais influencia a escolha desta clientela (crenças salientes: (preservação ambiental; 

status social; reconhecimento; promoção cultural; obtenção de conhecimento; projeto 

social; infraestrutura; visão e acesso ao mercado de trabalho; aquisição de um 

emprego melhor; boa reputação junto ao MEC). Ainda, que construto normativo é o 

que menos exerce influência no processo decisório (crenças salientes: opinião de 

namorado/a, irmãos/ãs, colegas de trabalho, familiares, amigos(as) e rede social). 

 
5.2 Limitações da pesquisa 

 
 

Algumas decisões metodológicas tomadas em planejar e operar/aplicar a pesquisa 

realizada vieram limitar as análises, consideradas então como limitações decorrentes 

do estudo. A opção pela aplicação do instrumento de pesquisa pela utilização do 

Google Forms impediu a promoção de um banco de dados permissivo à aplicações 

de algum tipo de softwares específico – como por exemplo, o Statistical Package for 

Social Science [SPSS], comumente utilizado para pesquisas que se utilizam da escala 

de Likert. 

 
Embora a ferramenta eletrônica de coleta de dados utilizada tenha como vantagem a 

elaboração automática dos resultados, sendo estes confiáveis, haja vista que não 

permite manipulação/fraude dos dados obtidos e, ainda vem dispensar rigores 

estatísticos, facilitando o trabalho do seu pesquisador, o impedimento do uso de algum 

software específico estatístico vem limitar as análises, em suas opções de apuração 

e demonstrativos dos dados. 

 
Além disso, outra limitação pode ser afirmada como a determinação do procedimento 

amostral (amostra não probabilística). Pois, embora a amostra tenha sido 
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representativa para a população pesquisada, traz limitações em relação à exploração 

dos dados sob rigor estatístico. 

 
5.3 Implicações gerenciais 

 
 

O campo de estudo/pesquisa relacionado ao comportamento do consumidor é amplo, 

bem complexo e emergente, demandando realização de estudos mais acurados que 

objetivam aplicabilidades gerenciais e acadêmicas. 

 
O que se sabe, é que muitos gestores de IES vêm baseando suas decisões e 

elaboração de estratégias a partir de crenças particulares (implícitas/explicitas) 

relacionadas ao comportamento de suas clientelas (ou seus públicos-alvo). Este 

embasamento para decisões tem grandes probabilidades de equívocos graves, 

resultantes em prejuízos financeiros e na imagem das instituições e, em muitos casos, 

equívocos que causam danos irreparáveis/irreversíveis. 

 
A compreensão adequada e correta do comportamento de suas clientelas (ou seus 

públicos-alvo) permite aos gestores de mercado e administrativos arcabouço 

suficiente para promoção de estratégias corretas e efetivas, rumo ao êxito do consumo 

pretendido e da satisfação da clientela – o que vem corroborar para uma vantagem 

competitiva frente à concorrência de qualquer organização. 

 
Assim, os resultados desta pesquisa realizada permite aos gestores de IES privadas 

que ofertam curso de Administração e, em particular, para a gestão da Universidade 

de Três Corações, implicações gerenciais com vistas à obtenção de vantagens 

competitivas associadas à sustentabilidade do mercado do ensino superior. 

 
De posse das respostas da intenção de escolha dos discentes do EM, em relação ao 

curso de Administração da Universidade de Três Corações, pode-se afirmar que a 

referida instituição precisa intensificar suas estratégias para reforço do construto 

comportamental, considerando que este vem sendo mais influenciador para 

processos decisórios, ao mesmo passo que promover ações inovadoras para que o 

construto normativo esteja em ascensão, considerando que este é o menos 

influenciador. É preciso investir em ações que permitam à sociedade opinar e falar 
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sobre o curso e sobre a universidade para a população local e principalmente para os 

alunos do EM (um público-alvo potencial). 

 
Acredita-se e recomenda-se algumas ações estratégicas que reforcem o construto 

comportamental (relacionado às atitudes) para que normas subjetivas possam ser 

reforçadas (construto normativo). Ou seja, acredita-se que ações que reforcem, por 

exemplo, projetos ambientais, culturais e sociais permitam maior visibilidade da 

universidade à sociedade local, lembrando-a da sua imagem, história e reputação, 

sendo estes influenciadores de opiniões daqueles sujeitos que rodeiam o público-alvo 

(como por exemplo, namorado, amigos, familiares, colegas de trabalho, rede social). 

 
Em síntese, quando se reforça o construto comportamental (mais influenciador para a 

Universidade de Três Corações em relação ao processo decisório de seu curso de 

Administração), automaticamente, influencia-se o fortalecimento do construto 

normativo (o menos influenciado, segundo dados da pesquisa). Acredita-se que esta 

seja uma relevante implicação (contribuição) gerencial da pesquisa, sendo uma 

reposta promovida frente às exigências do mercado em saber como seus públicos 

lhes enxergam durante o processo decisório (ou a intenção) de escolha. 

 
A pesquisa realizada foi permissiva a resultados que representam uma forma da 

Universidade de Três Corações conhecer a realidade do seu curso de Administração 

para formular estratégias e driblar a concorrência. Em outras palavras, representa uma 

ação gerencial de escutar a voz da clientela (entendendo seu comportamento) como 

um alarme de que algo precisa ser reforçado ou melhorado. 

 
5.4 Sugestões para pesquisas futuras 

 
 

Para pesquisas futuras, pensa-se no mesmo modelo de TCP adotado, a ser aplicado 

com alunos já matriculados nos períodos iniciais (ingressantes) do curso de 

Administração da Universidade de Três Corações, visando a promoção de uma 

comunicação aproximada e assertiva, para conhecimento de necessidades e desejos 

destes alunos e a satisfação a expectativas com o curso e com a IES. Os resultados 

permitirão um mapeamento da realidade para elaboração de planejamentos e 

estratégias de gestão (em todas as suas esferas – educacional, mercadológica e 
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financeira), com a produção de informações acerca dos principais determinantes que 

influenciam os clientes (então, alunos ingressantes) em suas decisões em 

continuar/se fidelizar no curso, evitando evasão ou transferências para demais IES 

privadas concorrentes na região (já identificadas, no decorrer deste estudo). 

 
Registra-se que, considerando as limitações de pesquisas registradas anteriormente, 

recomenda-se que tais pesquisas futuras utilizem-se de uma outra metodologia de 

coletar dados a partir do instrumento identificado, para que o banco de dados 

coletados seja permissivo à aplicação de algum software estatístico que promova uma 

análise mais detalhada e explorada. Recomenda-se, ainda, que as amostragens 

utilizadas sejam probabilísticas, com vistas à obtenção de uma extrapolação de dados 

para a referida população. 



86 
 

 
 
 

Referências 

 
 

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and 
Human, (50)2, 179-211. 

 
Ajzen, I. (1992). Constructing a TPb Questionnaire: conceptual and methodological 
considerations. Recuperado de: http://www-unix.oit.umass.edu/~aizen 

 

Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the 
Theory of Planned Behavior. Journal of Applied Social Psychology, Amherst, 32(4),. 
665-683. 

 

Ajzen, I. (2011). Behavioral interventions: Design and evaluation guided by the theory 
of planned behavior. New York: Guilford Press. 

 
Ajzen, I., Fishbein, M. (1970). The prediction of behavior from attitudinal and normative 
variables. Journal of Experimental Social Psychology, 6(1), 466- 487. 

 
Ajzen, I., Fishbein, M. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: An introduction 
to theory and research. MA: Addison-Wesley. 

 
Ajzen, I., Fishbein, M. (1977). Attitude-behavior relations: A theoretical analysis and 
review of empirical research. Psychological Bulletin, 84(4), 888-918. 

 
Ajzen, I., Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. 
NJ: Prentice-Hall. 

 
Ajzen, I., Fishbein, M. (1981). Attitudes and Voting Behaviour: An Application of the 
Theory of Reasoned Action. Progress in Applied Social Psychology, (1)1, 253-313. 

 
Almeida, G. O. (2013). Valores, atitudes e intenção empreendedora: um estudo com 
universitários brasileiros e cabo-verdianos. 400 f. Tese (doutorado) – Escola Brasileira 
de Administração Pública e de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e 
Pesquisa, São Paulo/SP. 

 
Alyrio, R. D. (2009). Métodos e técnicas de pesquisa em Administração. Rio de 
Janeiro: Fundação CECIERJ. 

 

Andrade, E. O., Barros, R. M., Costa, E. F., Ferreira, S. M. P., Silva, F. M. V. (2017). 
Qualidade dos cursos de Administração da Faculdade de Estudos Sociais da UFAM: 
o olhar dos discentes. Revista de Administração de Roraima, 7(1), 149-166. 

 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. (2016). Números do 
Ensino Superior Privado no Brasil – Ano base 2016. Recuperado de 
https://abmes.org.br/editora/categoria/41/numeros-do-ensino-superior 

 
Audretsch, D. B., Boente, W., Tamvada, J. P. (2013). Religion, social class, and 
entrepreneurial choice. Journal of Business Venturing, 28(6), 774-789. 

http://www-unix.oit.umass.edu/~aizen


87 
 

 
 
 

Bae, T. J., Qian, S., Miao, C., Fiet, J. O. (2014). The relationship between 
entrepreneurship education and entrepreneurial intentions: A meta-analytic review. 
Entrepreneurship Theory and Practice, 38(2), 217-254. 

 
Barcellos, M. D.; Pedrozo, E.; Lans, I. A. van der. (2009). Beef Lovers: A Cross-Cultural 
Study of Beef Consumption. In A. Lindgreen, M. K. Hinglye (Org.). The new cultures of 
food: marketing opportunities from ethnic, religious and cultural diversity. Surrey: 
Gower Publishing. 

 
Bergmann, H., Hundt, C., Sternberg, R. (2016). What makes student entrepreneurs? 
on the relevance (and irrelevance) of the university and the regional context for student 
start-ups. Small Business Economics, 47(1), 53-76. 

 

Blackwell, R., Miniard, P., Engel, J. (2005). Comportamento do consumidor. 9. ed. São 
Paulo: Pioneira. 

 
Boni, V., Quaresma, S. J. (2005). Aprendendo a entrevistar: como fazer entrevistas 
em Ciências Sociais. Revista Eletrônica Sociologia Política da UFSC, 2(1), 68-80. 

 
Brasil. Ministério da Educação. (1996). Lei n. 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. 1996. Recuperado de 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm 

 
Brasil. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira. (2016). Censo da educação superior 2016: resumo 
técnico. Brasília. 

 

Busenitz, L. W., Plummer, L. A., Klotz, A. C., Shahzad, A., Rhoads, K. (2014). 
Entrepreneurship research (1985-2009) and the emergence of opportunities. 
Entrepreneurship, Theory and Practice, 38(5), 1-20. 

 
Cano, J. A., Tabares, A., Alvarez, C. (2017). University students' career choice 
intentions: Guesss Colombia study. Revista Spacios, 38(5), 10-15. 

 
Cardoso, E. R., Souza, M. T. S., Hernandez, J. M. C. (2019). Teorias de inovação na 
educação superior: determinantes do comportamento do professor na adoção de 
tecnologias, métodos e práticas de ensino. Rio de Janeiro, Administração Ensino e 
Pesquisa em Revista, 20(3), 609-639. 

 
Conselho Federal de Administração. (2020). O Ensino da Administração no Brasil. 
Recuperado de: https://cfa.org.br/administracao-administracao/administracao- 
historia-da-profissao/ 

 
Conselho Regional de Administração. Histórico dos cursos de Administração no Brasil. 
(2018). Recuperado de: http://www.cra-ba.org.br/Pagina/58/Historico-dos-Cursos-de- 
Administracao-no-Brasil.aspx 

 
Dougherty, K. D., Neubert, M. J., Park, J. Z. (2019). Prosperity beliefs and value 
orientations: Fueling or suppressing entrepreneurial activity. Journal for the Scientific 
Study of Religion, 4(1), 1-19. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.cra-ba.org.br/Pagina/58/Historico-dos-Cursos-de-


88 
 

 
 
 

Esfandiar, K., Sharifi-Tehrani, M., Pratt, S., Altinay, L. (2019). Understanding 
entrepreneurial intentions: A developed integrated structural model approach. Journal 
of Business Research, 94(1), 172-182. 

 
Fayolle, A., Liñán, F. (2014). The future of research on entrepreneurial intentions. 
Journal of Business Research, 67(5), 663-666. 

 
Ferreira, A. D. S. M., Loiola, E., Gondim, S. M. G. (2017). Preditores individuais e 
contextuais da intenção empreendedora entre universitários: Revisão de literatura. 
Cadernos EBAPE.BR, 15(2), 292-308. 

 
Fishbein, M. (1968). A consideration of beliefs and their role in attitude measurement. 
Attitude Measurement, 4(1), 257-66. 

 
Frauches, C. C., Fagundes, G. M. (2012). LDB anotada e comentada e reflexões sobre 

a educação superior. 3. ed. Brasília: Ilape. 
 

Frei, F. (2017). A utilização de Formulários Google para Avaliação Continuada: 
Aplicações no Ensino de Estatística para Cursos Universitários. Revista Tecnologias 
na Educação, 9(23). 

 

Gil, A. C. (1999). Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas. 

Gil, A. C. (2008). Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas. 

Gil, A. C. (2009). Estudo de caso. São Paulo: Atlas. 

Google Maps. (2020). Cidades de IES privadas do Sul de Minas que ofertam cursos 
de Administração. Recuperado de https://www.google.com.br/maps/@-21.6875515,- 
45.7284084,9.46z 

 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2020). Três Corações-MG. Recuperado 
de https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/tres-coracoes/panorama 

 

Kotler, P., Armstrong, G. (2000). Princípios de marketing. Rio de Janeiro: Prentice Hall 
Brasil. 

 

Krawczyk, N. (2011). Reflexão sobre alguns desafios do ensino médio no Brasil hoje. 
Cadernos de Pesquisa, 41(109). 

 
Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Archives of 
Psychology. 140(1), 44-53. 

 
Lima, E., Lopes, R. M., Nassif, V., Silva, D. (2015). Opportunities to improve 
entrepreneurship education: Contributions considering Brazilian challenges. Journal of 
Small Business Management, 53(4), 1033-1051. 

https://www.google.com.br/maps/%40-21.6875515%2C-


89 
 

 
 
 

Martins, E. C. B. (2013). A influência da atitude na tomada de decisão do consumidor 
no mercado educacional superior: uma aplicação da Teoria do Comportamento 
Planejado. Dissertação (Mestrado em Administração). São Paulo: Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. 

 
Matos, E. B., Veiga, R. T., Lima, I. L. C. (2008). A Decisão na Teoria do 
Comportamento Planejado: um Estudo da Intenção de Uso de Condons por 
Adolescentes. Rio de Janeiro, XXXII Encontro da Anpad, 1(1). 

 

Mattar, F. N. (1996). Pesquisa de Marketing. São Paulo: Atlas. 
 

Mendonça, F. (2015). Administração: mais que 50 anos de história. Portal da 
Administração. Recuperado de: 
http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/o-que-a-administracao-tem-a- 
ver-com-o-desenvolvimento-do-brasil/90143/ 

 
Mota, J. S. (2019). Utilização de Google Forms na pesquisa acadêmica. Revista 
Humanidades e Inovação, 6(12), 371-380. 

 
Malhotra, N. (2001). Pesquisa de Marketing. Porto Alegre: Bookman. 

 
Martins, E. C. B., Serralvo, F. A., João, B. N. (2014). Teoria do comportamento 
planejado: Uma aplicação no mercado educacional superior. São Paulo, Gestão & 
Regionalidade, 30(88), 107-122. 

 
Moutinho, K., Roazzi, A. (2010). As teorias da ação racional e da ação planejada: 
relações entre intenções e comportamentos. Avaliação Psicológica, 9(2), 279- 287. 

 
Mowen, J. C., Minor, M. (2003). Comportamento do consumidor. São Paulo: Prentice- 
Hall. 

 

Oliveira, F. B., Sauerbronn, F. F. (2017). Trajetória, desafios e tendências no ensino 
superior de administração e administração pública no Brasil: uma breve contribuição. 
Revista de Administração Pública-RAP, 41(2). 

 
Oliveira, T. R. F. G., Giroletti, D. A., Jeunon, E. E. (2018). Fatores de influência na 
escolha da Instituição de Ensino Superior – Estudo de Caso em uma IES Privada de 
Minas Gerais. Revista Brasileira de Pesquisas de Marketing, Opinião e Mídia. São 
Paulo, 11(2), 141-158. 

 
Paiva, L. E. B. et al. (2020). Planned behavior and religious beliefs as antecedents to 
entrepreneurial intention: a study with university students. Rev. Adm. Mackenzie, São 
Paulo, 21(2). 

 
Passaro, R., Quinto, I., Thomas, A. (2018). The impact of higher education on 
entrepreneurial intention and human capital. Journal of Intellectual Capital, 19(1), 135- 
156. 

http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/o-que-a-administracao-tem-a-


90 
 

 
 
 

Pavão, J. A. (2017). Fatores motivadores e expectativas profissionais de alunos que 
cursam ciências contábeis como segunda formação. Ponta Grossa, Congresso 
Internacional de Administração, 1(1). 

 

Peixoto, F. C. (2007). Estudo do comportamento planejado na escolha da faculdade: 
uma aplicação ao contexto itabirano. Dissertação. (Mestrado em Administração). 
Universidade Fumec, Belo Horizonte, MG. 

 
Pereira, G. M. (2018). As campanhas publicitárias e a materialidade do discurso 
neoliberal do/no ensino superior privado. 145f. Tese (Doutorado em Ciências da 
Linguagem) – Universidade do Vale do Sapucaí, Pouso Alegre/MG. 

 
Pereira, T. M. (2018). Percepções e expectativas sobre a qualidade oferecida em 
curso de graduação em Administração: esperanças e decepções na educação 
superior. 101F. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração) – Fundação 
Pedro Leopoldo, Pedro Leopoldo/MG. 

 
Prates, A. A. P. (2007). Universidades vs terceirização do ensino superior: a lógica da 
expansão do acesso com manutenção da desigualdade: o caso brasileiro. 
Sociologias, Porto Alegre, 17(9), 102-123. Capturado de 
http://www.scielo.br/pdf/soc/n17/a05n17.pdf 

 

Rodrigues, J. (2017). Os empresários e a educação superior. São Paulo: Autores 
Associados. 

 

Santos, E. A. (2016). Fatores determinantes da intenção de escolha da carreira na 
área de contabilidade: um estudo sob o enfoque da Teoria do Comportamento 
Planejado. Dissertação (Mestrado em Contabilidade e Finanças) – Universidade 
Federal do Paraná, Paraná. 

 
Santos, E. A., Almeida, L. B. (2018). Seguir ou não carreira na área de contabilidade: 
um estudo sob o enfoque da Teoria do Comportamento Planejado. São Paulo, Revista 
Contabilidade Financeira, 29(76), 114-128. 

 
Santos, R. N. R. et al. (2014). Utilização das ferramentas Google pelos alunos do 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas da UFPB. Revista MPGOA, 3(1), 87-108. 

 
Santos, S. C. (2018). A sala de aula universitária: estratégias de ensino e experiências 
profissionais integrando as competências acadêmicas no exercício da docência. 
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Vale do Sapucaí, Pouso 
Alegre/MG. 

 
Sheth, J. N.; Mittal, B.; Newman, B. I. (2001). Comportamento do cliente: indo além do 
comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas. 

 
Si, H., Shi, J., Tang, D. Wen, S. M., Duan, K. (2019). Application of the Theory of 
Planned Behavior in Environmental Science: A Comprehensive Bibliometric Analysis. 
Int J Environ Res Public Health, 16(15), 27-88. 

http://www.scielo.br/pdf/soc/n17/a05n17.pdf
http://www.scielo.br/pdf/soc/n17/a05n17.pdf


91 
 

 
 
 

Sieger, P., Monsen, E. (2015) Founder; Academic, or Employee? A Nuanced Study of 
Career Choice Intentions, Journal of Small Business Management. 53(1), 30-57. 

 
Silva, F. M. C. (2019). Políticas públicas, competitividade e jogos de poder: uma 
análise de campanhas publicitárias de IES privadas e de seus cursos de 
Administração. Tese (Doutorado em Ciências da Linguagem). Pouso Alegre: 
Universidade do Cale do Sapucaí. 

 
Silva, M. E. S. et al. (2018). Uma reflexão sobre o uso do Google Forms na Educação. 
Seminário de Iniciação Científica do Instituto Federal. Recuperado de 
https://even3.blob.core.windows.net/anais/81597.pdf 

 
Soares Júnior, A. P., Zucoloto, C. R. F., André, O. F. (2017). Comportamento de 
Compra de Alimentos Saudáveis para os Filhos. São Paulo, EnAmpad, 1(1), 1-16. 

 
Solomon, M. R. (2002). O Comportamento do Consumidor: comprando, possuindo e 
sendo. Porto Alegre: Bookman. 

 

Sousa, A. M. R., Rabêlo Neto, A., Fontenele, R. E. S. (2013). Determinantes da 
intenção da escolha do ensino superior privado: uma perspectiva da teoria do 
comportamento planejado. Revista Eletrônica de Ciência Administrativa, 2(1). 

 

Souza, R. R. B. (2009). Intenção de escolha de ensino superior provado à luz da Teoria 
do Comportamento Planejado. Dissertação (Mestrado em Administração). João 
Pessoa: Universidade Federal da Paraíba. 

 
Sparta, M., Gomes, W. B. (2015). Importância atribuída ao ingresso na educação 
superior por alunos do ensino médio. São Paulo, Rev. Bras. Orientac. Prof., 6(2). 

 
Tartuce, G. L. B. P et al. (2018). Desafios do ensino médio no Brasil: iniciativas das 
secretarias de educação. Cadernos de Pesquisa, 48(168). 

 

Vergara, S. C. (2009). Projetos e relatórios de pesquisa e Administração. São Paulo: 
Atlas. 



92 
 

 
 
 

Apêndice A – Questionário de pesquisa 
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Apêndice B – Gráficos (respostas) do Google Forms 

 

 
Atitude 

 
 

1. É importante que a Universidade onde eu vá cursar o ensino superior tenha projeto 

de preservação do meio-ambiente. 

 

 
2. É importante que a Universidade onde eu vá cursar o ensino superior proporcione 

status. 

 

 
3. É importante que a Universidade onde eu vá cursar o ensino superior proporcione 

novos conhecimentos. 
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4. É importante que a Universidade onde eu vá cursar o ensino superior execute 

ações voltadas para comunidades carentes. 

 

 
5. É importante que a Universidade onde eu vá cursar o ensino superior tenha boas 

instalações em salas de aula. 
 

 

 
6. É importante que a Universidade onde eu vá cursar o ensino superior proporcione 

facilidade de emprego após a formatura. 
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7. É importante que a Universidade onde eu vá cursar o ensino superior tenha uma 

boa avaliação junto ao MEC. 

 

 

 

 
Norma Subjetiva 

 
 

8. A opinião de minha namorada (meu namorado) é importante para a minha escolha 

da Universidade. 

 

 
9. A opinião do meus irmãos é importante para a minha escolha da Universidade. 
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10. A opinião de colegas de trabalho é importante para a minha escolha da 

Universidade. 

 

 
11. A opinião de familiares é importante para a minha escolha da Universidade. 

 

 

 
12. A opinião de amigos é importante para a minha escolha da Universidade. 
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13. A opinião das redes sociais é importante para a minha escolha da Universidade. 
 

 

 
Controle Comportamental Percebido 

 
 

14. Ser aprovado na seleção da Universidade de Três Corações é uma tarefa fácil 

para mim. 

 

 
15. Pagar as mensalidades na Universidade de Três Corações é uma tarefa fácil 

para mim 
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16. Ser aprovado nas disciplinas da Universidade de Três Corações é uma tarefa 

fácil para mim. 

 

 
17. Formar na Universidade de Três Corações é uma tarefa fácil para mim. 

 

 

 
Intenção Comportamental 

 
 

18. Farei curso superior na Universidade de Três Corações mesmo que não haja 

curso na especialização de meu maior interesse. 
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19. Farei curso superior na Universidade de Três Corações, mesmo que eu tenha 

chance de ser aprovado em Universidade Pública. 

 

 
20. Entre as Universidades existentes na região a Universidade de Três Corações é 

a melhor escolha. 

 

 
21. Pretendo escolher a Universidade de Três Corações para o meu Curso de 

Graduação. 
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22. Escolheria a Universidade de Três Corações, mesmo se tivesse a mensalidade 

mais cara do mercado. 

 


