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Resumo 

Oliveira, Dayane Soares de. Influência da experiência do cliente em sua retenção: 
estudo realizado na Faculdade COTEMIG – Belo Horizonte. 223 fls. Dissertação 
(Mestrado em Administração) – Curso de Mestrado Profissional em Administração da 
Fundação Pedro Leopoldo Educacional (FPL). Pedro Leopoldo (MG).  
 

Introdução – É crescente a importância do cliente para as organizações. O 
fortalecimento dos mercados globais e as mudanças no perfil do cliente resultaram 
em uma extensa competição mercadológica e em um consumidor cada vez mais 
exigente. Atualmente, as empresas já conseguem criar ofertas a partir dos desejos de 
consumidores e de suas experiências. No âmbito educacional, é basilar que as 
Instituições de Ensino Superior (IES) Objetivo – Analisar de que forma a gestão 
estratégica da experiência do cliente influencia a retenção dos clientes da Faculdade 
Cotemig – Belo Horizonte. Métodos –Pesquisa de natureza descritiva, com 
abordagem quantitativa e qualitativa, tendo como sujeitos de pesquisa um aluno-
cliente, professores e um coordenador de curso da Faculdade Cotemig – Belo 
Horizonte. Resultados – Observou-se o uso de mídias sociais WhatsApp, Instagram 
e Google Meet, o site institucional e uma agência de publicidade, como seus principais 
veículos de comunicação. Ademais a acessibilidade do aluno-cliente aos gestores, 
ocorre de modo imediato frente as suas demandas. A necessidade de promover 
investimentos em estrutura precisa ser revista pela IES, pois, mesmo havendo 
laboratórios com máquinas e equipamentos fornecidos para o aluno-cliente com 
software atualizados e máquinas ágeis e modernas, essa é uma experiência que 
precisa ser melhorada aumentando o quantitativo de equipamentos. As ações de 
planejamento e de implementação do programa de experiência do cliente ocorrem de 
maneira reativa e proativa, sempre no início de cada semestre. A realização de 
parcerias com empresas como rede iFood” trouxe benefícios para a valorização do 
aluno-cliente do aluno, e também contribuiu para a captação uma vez que o aluno-
cliente indicou um amigo no momento da rematrícula. As principais facilidades para a 
implantação das ações de experiências com o cliente envolvem empenho, 
engajamento, envolvimento presencial, infraestrutura, eventos realizados, 
proximidade das pessoas, capacitação dos docentes e metodologias. Sobre o objetivo 
identificar de que forma o programa Experiência do Cliente foi planejado e 
implementado, não houve um planejamento as ações foram sendo implementadas de 
forma reativa e proativa, sempre no início de cada semestre, que são realizadas 
reuniões para a validação do semestre anterior. Contudo, a participação do professor 
se restringe a comportar-se como ouvinte. A realização de oficinas e mentorias para 
um melhor preparo do cliente da Faculdade Cotemig é fundamental, assim como de 
eventos de inovação, por exemplo, hackathons, meetups e bootcamps, para o 
desenvolvimento de competências do tipo: trabalho em equipe, comunicação e gestão 
ágil da Faculdade Cotemig tornou-se uma estratégia de retenção. Considerações 
finais – Os resultados revelam que a IES precisou se reinventar ao longo dos anos e 
que os esforços da gestão da Faculdade Cotemig focaram em melhorar o 
relacionamento com o aluno-cliente, utilizando métodos e técnicas orientadas para 
promover a retenção e mitigar a evasão na IES. Em se tratando de mestrado 
profissional, a aplicabilidade desta pesquisa mostra-se de suma relevância, na medida 
em que a utilização dos resultados pode auxiliar outras IES a criarem estratégias para 
a gestão da experiência do cliente com fator de retenção. 
 

Palavras-chave: Gestão. Influência. Experiência, Cliente, Retenção.  



 

Abstract 

Oliveira, Dayane Soares de. The influence of customer experience on retention: A 
study at Faculdade COTEMIG Belo Horizonte. 223 pages Dissertation (Master's in 
Administration) – Professional Master's Course in Administration at Fundação Pedro 
Leopoldo Educacional (FPL). Pedro Leopoldo (MG). 
 
Introduction – T he importance of the customer for organizations is growing. The 
strengthening of global markets and changes in the customer profile have resulted in 
extensive market competition and an increasingly demanding consumer. Currently, 
companies are already able to create offers based on consumers' desires and their 
experiences. In the educational field, it is fundamental that Higher Education 
Institutions (HEIs) Objective – To analyze how the strategic management of the 
customer experience influences the retention of customers at Faculdade Cotemig – 
Belo Horizonte. Methods – Descriptive research, with a quantitative and qualitative 
approach, having as research subjects a student-client, professors and a course 
coordinator from Faculdade Cotemig – Belo Horizonte. Results – It was observed the 
use of social media WhatsApp, Instagram and Google Meet, the institutional website 
and an advertising agency, as its main communication vehicles. In addition, the 
accessibility of the student-client to the managers occurs immediately in the face of 
their demands. The need to promote investments in structure needs to be reviewed by 
the IES, because, even though there are laboratories with machines and equipment 
provided to the student-client with updated software and agile and modern machines, 
this is an experience that needs to be improved by increasing the amount of equipment. 
. The planning and implementation actions of the customer experience program take 
place in a reactive and proactive manner, always at the beginning of each semester. 
The establishment of partnerships with companies such as the iFood network” brought 
benefits to the appreciation of the student-customer of the student, and also 
contributed to attracting since the student-customer referred a friend at the time of re-
enrollment. The main facilities for the implementation of customer experience actions 
involve commitment, engagement, face-to-face involvement, infrastructure, events 
held, proximity to people, training of teachers and methodologies. Regarding the 
objective of identifying how the Customer Experience program was planned and 
implemented, there was no planning, actions were implemented in a reactive and 
proactive way, always at the beginning of each semester, which are held meetings to 
validate the previous semester. However, the teacher's participation is restricted to 
behaving as a listener. Conducting workshops and mentorships to better prepare the 
Cotemig College client is essential, as well as innovation events, for example, 
hackathons, meetups and bootcamps, for the development of skills such as: teamwork, 
communication and agile management at Faculdade Cotemig became a retention 
strategy. Final considerations –The results reveal that the HEI had to reinvent itself 
over the years and that the efforts of the Cotemig Faculty management focused on 
improving the relationship with the student-client, using methods and techniques 
oriented to promote retention and mitigate dropout at the HEI. In the case of a 
professional master's degree, the applicability of this research is extremely relevant, 
insofar as the use of the results can help other HEIs to create strategies for the 
management of the customer's experience with a retention factor. 
 
Keywords: Management. Influence. Experience, Customer, Retention. 
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1 Introdução 

 

É crescente a importância do cliente para as organizações. O fortalecimento dos 

mercados globais e as mudanças no perfil do cliente resultaram em um mercado mais 

competitivo e em um consumidor cada vez mais exigente. Por isso, a maneira como 

uma empresa escolhe para criar vínculo com seus clientes pode afetar muito suas 

estratégias e capacidades.  É preciso atentar para o fato de que consumidores diferem 

em grau de importância para cada empresa e, também, de que essa importância, 

geralmente, depende do vínculo mantido entre ambos (Gordon, 2002). Por sua vez 

Vieira e Slongo (2020) reconhecem que para determinadas pessoas, a diferenciação 

de percepção pode ser muito grande por isso as empresas devem estar atentas ao 

comportamento do consumidor quando ofertam seus produtos e serviços; 

 

Zanetta e Santos (2021) sustentam que o hábito de negociar das pessoas, muitas 

vezes, restringe-se à preferência por contratar com outras pessoas, e não com 

corporações. Então, um dos recursos a ser explorado pelas organizações é a questão 

de humanizar a experiência dos clientes com produtos e serviços, demonstrando 

interesse na opinião dos consumidores, com o intuito de fortalecer sua marca.  

 

No âmbito educacional, é basilar que as Instituições de Ensino Superior (IES) 

busquem desenvolver estratégias capazes de identificar as necessidades do cliente a 

partir das experiências vivenciadas na IES, para, assim, criarem ações para mantê-lo 

fiel pelo maior prazo possível, e não somente até a diplomação Masquietto, Pizzinatto, 

Pizzinatto & Zaccaria (2017) 

 

Constitui objetivo desta pesquisa: Analisar de que forma a gestão estratégica da 

experiência do cliente influencia a retenção dos clientes da Faculdade Cotemig – Belo 

Horizonte. 

 

Para consecução desse objetivo, realizou-se uma pesquisa de natureza descritiva, 

com abordagem quantitativa e qualitativa, tendo como participantes da pesquisa de 

pesquisa clientes, professores e coordenador de curso da Faculdade Cotemig – Belo 

Horizonte. 
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Esta dissertação está estruturada em cinco capítulos, incluindo esta Introdução, 

compreendendo a problematização, os objetivos e a justificativa do estudo. No 

segundo, aborda-se o arcabouço teórico, constituinte das bases teóricas que 

sustentam esta investigação. No terceiro, descreve-se a metodologia, composta por: 

caracterização da pesquisa, unidade de observação e procedimentos para a coleta e 

análise dados qualitativos e quantitativos. No quarto, procede-se à apresentação e 

análise dos resultados. No quinto, formulam-se as considerações finais e gerenciais. 

 

1.1 Problematização 

 

O cenário educacional em especial o ensino superior vem demonstrando ao longo dos 

anos um crescimento acentuado nas taxas de evasão, tornando-se foco de 

preocupação para gestores educacionais e pesquisadores de diferentes áreas 

(Bardagi & Hutz, 2005). Corroborando Castelucio e Jeunon (2021) alertam sobre a 

evasão ser um tema recorrente nas instituições de ensino superior (IES). E, para os 

gestores manter os estudantes nas IES até a sua efetiva diplomação é um grande 

desafio. 

 

Estudos de Cislaghi (2008) apontam que o problema da evasão de estudantes 

universitários representa um grave insucesso no processo de ensino, resultando em 

perdas de recursos pessoais, institucionais e sociais. Para o autor, a urgência da 

implementação de políticas e procedimentos preventivos e de um franco combate às 

causas desse fenômeno incide, em especial, na magnitude do problema, cada vez 

mais crescente no meio educacional.  

 

Sousa (2008) declara que reter alunos matriculados é tão importante quanto atrair 

novos alunos. A renovação de matrículas ocorre semestral ou anualmente, momento 

em que o estudante renova sua decisão de permanecer ou não na instituição. A autora 

reconhece: “Para evitar a perda de alunos, o primeiro passo é identificar os problemas, 

para, então, implementar estratégias de ação” (Sousa, 2008, p. 27). Há algum tempo 

as empresas preocupavam-se apenas em atrair novos clientes. Hoje, o foco incide em 

retê-los. 
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Mendes (2012) explica que a capacidade de desenvolver estratégias competitivas 

para enfrentar com sucesso os desafios ao longo do percurso depende da instituição, 

por isso é fundamental edificar relações fortes e duradouras com seus clientes. 

 

Gentile, Spiller & Noci (2007) explicam que o fator experiência desempenha um papel 

cada vez mais importante para a obtenção do sucesso de uma organização. 

Reconhecem o crescente debate literário entre acadêmicos e profissionais sobre a 

experiência do cliente. Contudo, os estudos exploram apenas o ponto de vista teórico. 

Os recursos e as ferramentas utilizados pelos gestores – em especial, o marketing – 

ainda são escassos quando se trata de conhecer uma excelente experiência do 

cliente. Por sua vez Ross (2018) reconhece que no futuro, as organizações precisam 

abraçar a ideia de soluções e serviços, baseados em dados e informações, e 

entregues por meio de experiências impecáveis. 

 

Para Costa e Koureiche (2017) tão importante quanto reter o cliente é conhecer e 

explorar a experiência vivenciada por ele na prestação de serviços ou na compra de 

bens e/ou produtos, por isso a experiência do cliente pode ser definida como uma 

forma de contemplar os diversos aspectos da interação entre o usuário final e a 

empresa.  

 

Para Klaus e Maklan (2013), a necessidade de identificar e melhorar a experiência do 

cliente é uma prioridade crescente nas organizações, uma vez que a experiência está 

substituindo a qualidade. Na ótica dos pesquisadores, a experiência do cliente é 

gerada com base em um processo mais longo de interação empresa-cliente em vários 

canais, a partir de pistas funcionais e emocionais. Para a empresa, a questão valor do 

cliente se insere no contexto da experiência do cliente.  

 

Toledo e Moretti (2016) sustentam que essa temática vem adquirindo notória 

importância ao longo da última década, principalmente por sua relevância na geração 

de valor para a organização, considerando nas implicações estratégicas ou 

corporativas. 

 

A Accenture, multinacional especialista em consultoria de gestão, em seu relatório “O 

crescimento vem da experiência”, afirma que “hoje em dia, a experiência é tudo” e que 
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a ênfase na experiência está maior, pois sua estrutura incide no que é feito pelo 

cliente, como eles compram, como e onde trabalham e como interagem. Reforça que 

uma ótima experiência não é definida por ofertas, mas sim pela forma como as 

empresas conseguem atender seus clientes, gerando resultados mais importantes 

para eles (Accenture, 2020).  

 

O Marketing Science Institute (MSI), em seu relatório “Research Priorities 2020-2022”, 

defende que o uso de tecnologias emergentes, fontes de dados e técnicas analíticas 

pode auxiliar os profissionais de marketing a compreender o comportamento do 

consumidor, aprimorar a experiência do cliente e sustentar o crescimento lucrativo 

(Marketing Science Institute – MSI, 2020). 

 

Para Tischeler et al. (2012), as empresas não devem vender produtos e/ou serviços, 

mas, sim, proporcionar momentos de experiências inesquecíveis, agregando valores 

realmente significativos. As empresas que investem na gestão da experiência do 

cliente agregam valor aos produtos e/ou serviços, favorecendo o desenvolvimento de 

um diferencial competitivo. No caso das IES, o aluno, na condição de cliente, adquire 

e paga por um serviço de instrução ou educação. O aluno cliente é aquele recebido 

pela IES como um comprador de um pacote fechado, devendo ser referenciado como 

consumidor de serviços (Reinert & Reinert, 2004). 

 

A indagação que norteou este estudo é: De que forma a gestão estratégica da 

experiência do cliente influencia a retenção dos clientes da Faculdade Cotemig – Belo 

Horizonte? 

 

1.2 Objetivos 

 

Neste tópico, serão apresentam-se os objetivos delineados para esta pesquisa. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar de que forma a gestão da experiência do cliente influencia a retenção dos 

clientes da Faculdade Cotemig – Belo Horizonte. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

➢ Identificar de que forma se estrutura a gestão do relacionamento com o 

cliente na Faculdade Cotemig; 

➢ Identificar os motivos para a criação do programa Experiência do Cliente;  

➢ Caracterizar o programa Experiência do Cliente;  

➢ Identificar de que forma o programa Experiência do Cliente foi planejado e 

implementado;  

➢ Identificar o grau de retenção de clientes pela Faculdade Cotemig; 

➢ Correlacionar o grau de retenção com o programa Experiência do Cliente. 

 

1.3 Justificativa 

 

A relevância desta pesquisa incide, de modo especial, na maneira de utilizar a gestão 

da experiência com os clientes de uma IES para promover sua retenção na instituição. 

No âmbito social, identificar se as necessidades do aluno/cliente estão sendo 

atendidas pode ajudar a gerar estratégias para que esse aluno permaneça na 

instituição até sua diplomação. Este estudo se justifica tendo em vista que a evasão 

acarreta prejuízos para a IES, o aluno e a sociedade como um todo.  

 

Para a academia, este estudo se justifica por contribuir com a literatura, pois após 

pesquisa em base de dados SciELO (Scientific Eletronic Library Online), PUBMED e 

QualiCapes, MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online), 

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), observou-

se uma temática ainda pouco explorada por estudiosos e pesquisadores. Portanto o 

conhecimento gerado por este estudo pode auxiliar acadêmicos e incentivá-los a 

explorar outros caminhos de pesquisa a partir do conteúdo aqui disseminado. 

 

Para as IES, este estudo se propõe a enriquecer a compreensão das interações do 

cliente/aluno com a IES e sua percepção de experiência como cliente, possibilitando 

aos gestores, a partir dos resultados, tomar decisões estratégicas na IES. 

 

Para a pesquisadora, realizar um estudo sobre o desenvolvimento de produtos e/ou 

serviços com foco na experiência do cliente sempre foi uma inquietação, tendo em 
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vista sua área de atuação na instituição pesquisada, a execução de ações cotidianas 

com gestores e aluno/cliente e a busca por respostas voltadas para a definição de 

estratégia de retenção na IES. nesse sentido é fundamental para instituições de 

ensino superior gerar relacionamentos duradouros com seus alunos em especial 

como forma de mantê-lo na IES até sua diplomação.  

 

Sendo assim, estudos que buscam, compreender a experiência do cliente-aluno 

preenche uma lacuna na área do conhecimento em especial por ser uma temática que 

vem sendo discutida recentemente e também considerada como uma área emergente 

na gestão e análise da experiência. Ademais se tratando de IES, os valores recebidos 

de matrícula significam apenas a primeira parcela de uma venda que pode durar na 

maioria das vezes 48 meses ou 8 semestres, sendo que a cada semestre procede-se 

a renovação da matrícula, dependendo da IES, pode se inferir que criar ações de 

retenção a partir da experiência do cliente dever ser no futuro eventual foco da área 

de ciência comportamental como preconiza Schmitt et al., (2015), 
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2 Referencial teórico 

 

Neste capítulo, descreve-se o referencial teórico desta dissertação, com base na 

revisão da literatura, envolvendo os tópicos: Marketing de serviços, Marketing de 

relacionamento, Gestão da permanência dos estudantes nas instituições de ensino 

superior, Modelos de pesquisas sobre experiência do cliente e Síntese dos modelos 

teóricos. 

 

2.1 Serviços 
 

Etimologicamente, a palavra serviço, advinda do latim servitium, significa “condição 

de escravo” e “obediência”. Houaiss e Villar (2009) definem serviços na economia 

como a atividade que não resulta em produto tangível. Las Casas (2002, p. 15) 

consideram serviços como “uma transação realizada por uma empresa ou por um 

indivíduo, cujo objetivo não está associado à transferência de um bem”. 

 

É cada vez mais crescente a participação do setor de Serviços na economia mundial. 

Em função de seu dinamismo e de sua expressiva importância, tem sido largamente 

utilizado em diversas áreas empresariais nas últimas décadas.  

 

Cavalheiro, Tavares, Ferreira, Santos e Stedile (2014) afirmam que no Brasil os 

serviços se evidenciam por envolver atividades heterogêneas, pelo porte das 

empresas e pela remuneração média. Esse setor se tornou um dos maiores dos 

segmentos no período da Era Pós-Industrial. Para os gestores, a compreensão sobre 

o contexto histórico dos serviços pode ser um diferencial para a organização. 

 

Rodrigues (2017) explica que as abordagens mais conhecidas sobre o setor de 

Serviços, utilizadas mundialmente, são agrupadas em atividades econômicas 

distribuídas em três setores: Agropecuário, ou Primário; Industrial, ou Secundário; e 

de Serviços, ou Terciário. Bell (1976) ressalta que a ascensão desse setor ocorreu a 

partir da sociedade pós-industrial, para a qual a qualidade de vida, pautada pela oferta 

de serviços de saúde, educação e lazer, tornou-se uma preocupação na vida do 

indivíduo e das organizações.  
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Mota (2009) aponta que o crescimento da economia de serviços no Brasil evidenciou-

se na década de 1950, caracterizado pela transição de uma economia pautada na 

agricultura para uma economia baseada em comércio e serviços.  

 

Contudo, manter a coerência no processo de produção e entrega de determinado 

serviço é algo complexo e sujeito ao envolvimento de funcionários e clientes (Mota, 

2009). 

 

A Tabela 1 elenca os principais significados do termo serviços. 

 
Tabela 1 
Conceitos de serviços 

Autores Definição 

(2009) 
Grönroos 

Processo, constituído por uma série de atividades mais ou menos intangíveis que, 
normalmente, mas não necessariamente, sempre, ocorrem nas interações entre o cliente 
e os funcionários de serviço e/ou recursos ou bens físicos e/ou sistemas do fornecedor de 
serviços que são fornecedoras como soluções para problemas do cliente. 

(1975) 
Bessom  

e Jackson 

Quaisquer atividades colocadas à venda que proporcionem benefícios e satisfações 
valiosas. Ressaltam três aspectos singulares dos serviços: a natureza intangível do serviço 
que, torna difícil ao consumidor avaliar ofertas alternativas; a relação indivisível entre o 
produtor e o serviço, que localiza o mercado e reduz o número de alternativas para o 
consumidor; a perecibilidade dos serviços, por exemplo, um livro na biblioteca que nunca 
foi utilizado representa uma perda irreparável ou, assim também, um quarto de hotel que 
permanece sem hóspede durante uma noite. 

(1974) Blois 
Atividades colocadas à venda que geram benefícios e satisfações, sem levar e uma 
mudança física na forma de um bem. 

(1964) Judd 
Transação colocada no mercado, realizada por uma empresa ou por um empreendedor, 
em que o objeto da transação é outro que não a transferência de propriedade (ou título, se 
algum) de mercadoria tangível. 

(1963) 
Regan 

Satisfação intangível, apresentada diretamente (transporte, acomodação); ou satisfação 
intangível apresentada indiretamente quando da compra de mercadorias ou de outros 
serviços (crédito e entrega). 

(1960) 
American 
Marketing 

Association: 

Atividades, benefícios ou satisfações que são colocados à venda ou proporcionados em 
conexão com a venda de bens. 

Fonte: Fitzsimmons, J. A.; Fitzsimmons, M. J. (2005). Administração de serviços: operações, estratégia 
e tecnologia de informação. 4. Ed. Porto Alegre: Bookman. 

 

De acordo com Voss e Zomerdijk (2007), além de aplicar o serviço como uma 

perspectiva de jornada, o serviço experiencial oferecido por fornecedores e agências 

de design e consultorias no campo da experiência serviços inovou em cinco áreas 

distintas de design: Suporte de back office, Ambiente físico, Funcionários de serviço, 

Processo de entrega de serviço e Companheiros clientes (comunicação boca a boca).  
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A Figura 1 mostra a relação entre as cinco áreas citadas. 

 

 

Figura 1 
Áreas integrantes na entrega do serviço 
Fonte: Adaptada de Voss, C.; Zomerdijk, L. (2007, p.10). Innovation in experiential services – an 
empirical view. DTI (ed). Innovation in Services. London: DTI, 97-134. Recuperado de 
https://www.researchgate.net/publication/228782913_Innovation_in_experiential_services-
an_empirical_view 
 

Essas cinco áreas de design contribuem, direta ou indiretamente, para a experiência 

do cliente. Em um restaurante, por exemplo, a experiência gastronômica não consiste 

apenas na qualidade dos alimentos e das bebidas, mas é fortemente influenciada pela 

atmosfera e conforto do local, pelo comportamento da equipe, pela presença de outros 

convidados e pelo fluxo da refeição (Voss & Zomerdijk, 2007). 

 

2.1.1 Marketing de serviços 

 

Estudos de Mota (2009) preceituam que o termo marketing vem sendo amplamente 

utilizado por comerciantes, profissionais, acadêmicos, consumidores e empresários 

em geral. De acordo com a American Marketing Association (AMA) o marketing é um 

conjunto de processos de criação, comunicação, disponibilização e troca que geram 

valor para os consumidores, clientes, parceiros e para a sociedade (Fonseca, 2009). 

Experiência 

do cliente



24 

 

Para Dias Junior (2008) ao longo dos anos o crescimento do setor de serviços incidiu 

em aumento na demanda por conhecimento de marketing de serviços. Inicialmente 

observou-se um grande crescimento no número de empregos no setor de serviços e 

na contribuição desse setor para o produto interno bruto de muitos países. Ademais 

essa demanda foi sustentada por uma mudança da perspectiva de como as empresas 

de serviços deveriam dirigir seus negócios.  

 

Nesse contexto, o setor de serviços caracteriza-se pela acirrada competição entre as 

organizações. Com isso, a busca por fatores capazes de contribuir para a melhoria do 

relacionamento entre os stakeholders torna-se recorrente nesta esfera. Esse setor é 

um dos mais importantes para a movimentação da economia, tornando-se nos últimos 

anos o mais importante segmento econômico em muitos países. 

 

Tureta, Rosa e Oliveira (2007 p. 35) afirmam que  

[...] o crescimento, a importância e a diversidade dos serviços para o mundo 
dos negócios atestam uma mudança de caráter estrutural na economia. 
Caracteriza-se, portanto, uma transição em direção a uma nova forma de 
competição: a concorrência por serviços. 
 

Conrad (2016) salienta que o setor de serviços era pouco ou nada valorizado na visão 

tradicional e que, mesmo havendo mudanças no cenário econômico ao longo dos 

séculos, sua importância para a economia ocorreu somente após a Revolução 

Industrial.  

 

Bateson e Hoffman (2001) explicam que o interesse pelos problemas de marketing 

em empresas prestadoras de serviços intensificou-se nos últimos anos, em especial, 

pelos níveis crescentes de competição nos setores da indústria e da prestação de 

serviços. Além disso, os consumidores estão exigindo mais e melhores serviços. O 

marketing de serviços assemelha-se em vários aspectos ao marketing de tradicional 

(produtos tangíveis ou bens).  

 

Para Churchill e Peter (2013), bens e serviços não são tão diferentes sob o olhar do 

marketing. Ambos oferecem aos clientes uma troca. Portanto, ao vender bens ou 

serviços, todo profissional de marketing deve coletar e interpretar informações sobre 

o que os compradores potenciais valorizam.  
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Assim, partir desses elementos podem criar um composto de marketing destinado a 

criar valor para determinado grupo de clientes. Desse modo) o processo de identificar 

e satisfazer às necessidades dos mercados-alvo e de criar valor para eles é, 

essencialmente, o mesmo para bens e serviços. A natureza dos serviços cria desafios 

especiais para os profissionais de marketing”, os quais devem estar atentos às 

diferenças entre bens e serviços, pois isso pode influenciar o desenvolvimento das 

estratégias de marketing. (Churchill & Peter, 2013). 

 

A Tabela 2 apresenta a distinção entre bens e serviços. 

 
Tabela 2 
Características que distinguem bens e serviços 

Características Bens Serviços 

Relação  

com os clientes 

Geralmente, envolvem uma relação 
impessoal e breve, embora a força e 
a duração das relações estejam 
crescendo. 

comumente, envolvem uma relação 
contínua com os clientes.  

Perecibilidade 
Bens podem ser colocados em 
estoque e usados num momento 
posterior. 

Serviços só podem ser usados no 
momento em que são oferecidos.  

Intangibilidade 
O cliente possui objetos que não 
podem ser usados, revendidos ou 
dados para outros.  

O cliente possui apenas lembranças 
ou resultados, como um cabelo bem 
cortado, ou um maior conhecimento. 

Inseparabilidade 
Bens, em geral, são produzidos por 
determinadas pessoas e vendidos 
por outras. 

Serviços, na maioria das vezes, não 
podem ser separados da pessoa que 
os fornece. 

Esforço  

do cliente 

O envolvimento do cliente pode ser 
limitado a comprar o produto final e 
usá-lo. 

O cliente pode estar a par da produção 
dos serviços.  

Uniformidade 

As variações na qualidade e as 
diferenças em relação a padrões 
podem ser corrigidas antes que os 
clientes comprem os produtos. 

Devido à inseparabilidade e ao alto 
envolvimento, cada serviço pode ser 
único, com uma possível variação de 
qualidade. 

Fonte: Churchill, G. A. & Peter, J. P. (2013). Marketing: criando valor para os clientes. São Paulo: 
Saraiva. 

 

Churchill e Peter (2013) descrevem:   

 

● Relação com os clientes – Os profissionais de marketing de serviços têm 

uma relação pessoal contínua com seus clientes. Esse relacionamento 

é especialmente provável quando o provedor do serviço é um 

profissional liberal, como um médico, um advogado ou um consultor. 

Como resultado, o sucesso de uma organização de serviços, muitas 

vezes, depende de sua capacidade de desenvolver relações com os 
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clientes e de prestar serviços de qualidade. Logo, os profissionais de 

marketing de serviços dependem de sua capacidade de reter, e não só 

de atrair, clientes.  Eles beneficiam-se especialmente do marketing de 

relacionamento, que se centra em construir confiança e demonstrar 

comprometimento com o cliente. 

● Perecibilidade – Se um serviço não for usado quando oferecido, não pode 

mais ser usado. Ou seja, se ninguém comprar ingressos para um jogo 

de futebol, eles não poderão mais ser vendidos e os lucros estarão 

perdidos para sempre. Como a maioria dos serviços é perecível, é 

especialmente importante fazer um planejamento para as flutuações na 

demanda. Para a maior parte dos serviços, a demanda muda de acordo 

com a estação, o dia da semana ou a hora do dia. A demanda por peças 

de teatro, por exemplo, é mais acentuada à noite.  

● Intangibilidade – Os produtos distribuem-se por uma faixa de possibilidades, 

desde “inteiramente tangível” a “completamente intangível”.  

 

A Figura 1 representa o “contínuo bens e serviços”. 

 
   

Figura 2 
Contínuo bens e serviços 
Fonte: Adaptada de Churchill, G. A. & Peter, J. P. (2013). Marketing: criando valor para os clientes. São 
Paulo: Saraiva. 

 

Outro desafio da intangibilidade é que os problemas podem ser mais difíceis de 

corrigir. Por isso, os profissionais de marketing de serviços, muitas vezes, precisam 

ser criativos. O First Tennessee Bank encontrou um erro que havia sido cometido na 

conta de um cliente. Um funcionário do banco entrou em contato com todos os clientes 

e fornecedores da empresa que poderiam ter sido afetados pelo erro (Churchill & 

Peter, 2000 p. 295). 

Tangível 
 
Bola de futebol 
Carro 
Terno 
Creme para 
massagem 
Furadeira 
Avião 
 
100% bens 

Misto 
 
Aluguel de um campo de 
futebol com 
estacionamento 
Trocas de óleo 
Termos de ajustes 
Massagem com creme 
Furadeira com treinamento 
para usuário 
Viagem aérea com almoço 

Intangível 
Taxa de utilização do 
campo 
Corrida de táxi 
Ajustes 
Massagem sem creme 
Treinamento para uso 
seguro de furadeiras 
Transporte aéreo 
 
100% serviços 
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● Inseparabilidade – É um serviço que não pode ser separado da pessoa do 

vendedor. Por exemplo, um médico é necessário para executar uma 

cirurgia plástica, assim como um consultor para prestar assessoria a 

determinada empresa. Sem a pessoa, o serviço não existe. Assim, um 

consultor precisa tratar os clientes com bastante cortesia. Além disso, 

os clientes podem avaliar a qualidade do serviço com base em pistas, 

por exemplo, o modo como o consultor se veste, os materiais que usa 

em sua apresentação e a maneira como fala. Em função da 

inseparabilidade, os clientes podem não só querer determinado tipo de 

serviço, como desejar que ele seja prestado por uma pessoa ou grupo 

de pessoas específico (Churchill & Peter, 2000 p. 296). 

● Esforço do cliente – Muitas vezes, os clientes participam em certa medida 

da produção de muitos tipos de serviços. Por exemplo, se você quiser 

fazer uma permanente, terá de passar determinado tempo no salão com 

um cabeleireiro trabalhando seu cabelo. Ressalta-se que nem todos os 

serviços exigem o mesmo grau de esforço do cliente. O esforço do 

cliente com um serviço de cartão de crédito não pode ir além de tirar o 

cartão do bolso para realizar a compra e pagar a fatura uma vez por mês 

(Churchill & Peter, 2000 p. 296). 

● Uniformidade – a qualidade dos serviços varia mais do que a qualidade dos 

bens. Os serviços são adaptados às necessidades de cada cliente. É 

mais difícil fazer uso desses controles. Por exemplo, a qualidade das 

indicações sobre investimentos depende da habilidade do gerente do 

banco ou dos consultores financeiros. Como eles são seres humanos e 

os mercados são difíceis de prever, existe a probabilidade de que esses 

profissionais deem maus conselhos em alguns casos (Churchill & Peter, 

2000 p. 293-296). As pesquisas realizadas por Sultan e Wong (2012) 

sobre a qualidade do serviço no contexto de ensino superior 

reconhecem essa oferta como um serviço e espera-se que os alunos 

financiem suas despesas educacionais. Portanto, é apropriado que as 

universidades direcionem seus esforços para atender às demandas de 

seu aluno cliente. 
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2.1.2 Gerenciamento de serviços 

 

No contexto brasileiro, o setor de Serviços emergiu dos resquícios da industrialização 

e da estrutura agrária do País. Segundo Monteiro (2014) o crescimento do setor de 

Serviços reflete um processo advindo da invenção de novos postos de trabalho e, 

também, uma reorganização do âmago do capitalismo sobre o crescimento do 

desemprego, em especial, no setor industrial. Nas décadas de 1960 a 1980 não havia 

consenso entre os teóricos sobre os conceitos e definições para o termo serviços.  

 

2.1.3 Gestão do relacionamento com o cliente em serviços 

 

A palavra marketing, de acordo com o dicionário de Etimologia, é de origem inglesa, 

derivada de market, que significa “mercado”. Originalmente, teria surgido a partir do 

latim mercatus, que era o nome do local destinado à compra e venda de objetos 

(Chiesa, 2018). O tema “Marketing de relacionamento” (MR), ou “Trocas relacionais”, 

tem sido amplamente discutido, desde a década de 1980, por pesquisadores 

acadêmicos e profissionais da área do Marketing. Contudo, pouca atenção foi 

dispensada aos contextos organizacional e de serviços. Observa-se, ainda, que a 

maioria das pesquisas literárias sobre MR tem sido desenvolvida no contexto 

relacional entre empresas, ou seja, business-to-business (Lourenço & Sette, 2012). 

Estudos de Brito (2011) mencionam que o marketing de relacionamento, além de ser 

um campo teórico recente, não reconhece uma concordância quanto às implicações 

deste conceito, como mostra a Tabela 3. 

 

Tabela 3 
Definições de marketing de relacionamento 

Ano Autor Definição 

1991 
Berry  

Parasuraman 
O marketing de relacionamento preocupa-se em atrair, desenvolver e 
reter clientes. 

1994 Sheth 
O marketing de relacionamento envolve o entendimento, a explicação e 
a gestão das relações comerciais colaborativas em curso entre 
fornecedores e clientes. 

1996 Grönroos 

O marketing de relacionamento identifica, estabelece, mantém e melhora 
o relacionamento com clientes e outras partes interessadas, com lucro, 
para que os objetivos de todas as partes envolvidas sejam cumpridos; e 
isso é feito por meio de uma troca mútua e cumprimento de promessas. 

2002 Gummesson 
O marketing de relacionamento baseia-se na interação dentro de redes 
de relacionamento. 

Fonte: Adaptado de Brito, C. (2011). Relationship marketing: Old wine in a new bottle? Innovative 
Marketing. 7. 66-77. Recuperado de 
https://www.researchgate.net/publication/303802396_Relationship_marketing_Old_wine_in_a_new_b
ottle/citation/download 
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A definição de Berry e Parasuraman (1991) tem um escopo mais limitado, focando no 

relacionamento com os clientes; Sheth (1994) refere-se explicitamente a fornecedores 

e clientes; Grönroos (1996) vai além ao incluir outras partes interessadas; e 

Gummesson (2002) não se refere a nenhum tipo particular de ator, falando sobre 

redes.  Brito (2011) ressalta que essas citações foram elencadas em ordem 

cronológica, para demonstrar que as concepções iniciais de marketing de 

relacionamento estavam mais focadas nos clientes, ao passo que as mais recentes 

tendem a ser mais abrangentes. 

 

Estudos de Jeunon e Tavares (2003, 79) concluem que, 

a existência de um atributo tido como insignificante ou secundário influencia o 
processo de decisão quando o consumidor tem dúvidas no que diz respeito ao 
significado das diferenças entre produtos de diferentes marcas ou mesmo da 
mesma marca. É importante ressaltar a importância do consumidor Lealdade. 
Pois, pode se estimar que quando a lealdade é de 10%, esse tipo de estímulo 
têm um impacto significativo na escolha do produto 

 

Gummesson (2002) reconhece que uma empresa pode adotar um marketing 

orientado por transações ou uma abordagem baseada em relacionamento (Figura 3). 

 

 

Figura 3 
Transação versus orientação de relacionamento 
Fonte: Adaptada de Brito, Carlos. (2011). Relationship marketing: Old wine in a new bottle?  Innovative 
Marketing. 7. 66-77. Recuperado de 
https://www.researchgate.net/publication/303802396_Relationship_marketing_Old_wine_in_a_new_b
ottle/citation/download 
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Gummesson (2002) explica que o marketing de relacionamento pode ser 

extremamente caro e ineficaz se usado de forma não apropriada ou lucrativa e bem 

sucedido se utilizado de modo apropriado. 

 

Por sua vez Bretas e Moraes (2016) sustentam que o marketing de relacionamento foi 

aplicado de modo empírico pela primeira vez por proprietários de pequenos armazéns. 

A partir do conhecimento dos costumes, preferências e necessidades de seus 

clientes, eles passaram a adequar o estabelecimento para atender os frequentadores 

e suas demandas. 

 

Gordon (1998 p. 32) define marketing de relacionamento como 

[...] o processo contínuo de identificação e criação de novos valores com 
clientes individuais e o compartilhamento de seus benefícios durante uma vida 
toda de parceria. Isso envolve a compreensão, a concentração e a 
administração de uma contínua colaboração entre fornecedores e clientes 
selecionados para a criação e o compartilhamento de valores mútuos por meio 
de interdependência e alinhamento organizacional. 

 

Para o autor citado, o marketing de relacionamento, oriundo do marketing tradicional, 

pode ser compreendido como o processo de identificação e satisfação das 

necessidades do cliente, de forma a atingir os objetivos da organização. Gordon 

(1998) aponta seis dimensões do marketing de relacionamento, todas oriundas do 

marketing tradicional: 

 

➢ Procura criar valor para os clientes e compartilhá-lo entre o produtor e o 

consumidor;  

➢ Reconhece o papel fundamental que os clientes individuais 

desempenham não apenas como compradores, mas também na 

definição do valor que desejam. Anteriormente, esperava-se que as 

empresas identificassem e fornecessem esse valor a partir daquilo que 

elas consideravam como um produto. Com o marketing de 

relacionamento, o cliente ajuda a empresa a fornecer o pacote de 

benefícios que ele valoriza. O valor é, assim, criado com os clientes, e 

não por eles; 

➢ Exige que uma empresa, em consequência de sua estratégia de 

marketing e de seu foco no cliente, planeje e alinhe seus processos de 
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negócios, suas comunicações, sua tecnologia e seu pessoal, para 

manter o valor que o cliente individual deseja;  

➢ É um esforço contínuo e colaborativo entre o comprador e o vendedor. 

Desse modo, funciona em tempo real; 

➢ Reconhece o valor dos clientes por seu período de vida de consumo, e 

não como clientes ou organizações individuais, que devem ser 

abordados a cada ocasião de compra. Ao reconhecer o valor do período 

de vida – ou vitalício –, o marketing de relacionamento procura unir 

progressivamente a empresa aos clientes; e 

➢ Procura construir uma cadeia de relacionamentos na organização, para 

criar o valor desejado pelos clientes, assim como entre a organização e 

seus principais participantes, incluindo fornecedores, canais de 

distribuição intermediários e acionistas (Gordon, 1998 p. 32). 

 

Para Gordon (1998), as oportunidades oferecidas pelo marketing de relacionamento 

possibilitam ao profissional de MKT romper as estruturas tradicionais e focar na mente 

e na carteira do cliente. O autor ressalta, ainda, que a empresa que adota o marketing 

de relacionamento cresce e se torna diferenciada em um ambiente competitivamente 

desafiador. 

 

Gordon (1998 p. 40) ressalta que “as primeiras organizações a adotar os princípios do 

marketing de relacionamento e aplicar seus conceitos vigorosamente poderão 

conquistar a vantagem do primeiro movimento, algo difícil de ser superado pelos 

concorrentes”. Gordon (1998 p. 42) elenca duas diferenças basilares entre o 

marketing tradicional e o marketing de relacionamento (Tabela 4). 

 

Tabela 4 
Diferenças: marketing tradicional versus marketing de relacionamento 

MKT Tradicional MKT Relacionamentos 

Tem por objetivo atingir os 
segmentos. Concentra-se nos 
concorrentes, não nos clientes. 
Atingir os clientes, soa como uma 
estratégia militar, e nenhum cliente 
quer ser a vítima de uma guerra de 
negócios. 

Cria valores com os clientes individuais O profissional de 
marketing é o campeão de uma organização de marketing 
de relacionamento. Ele comanda o processo, associado com 
a criação de valor para o cliente. Como tal, não é somente o 
defensor dos clientes dentro da empresa, mas também o 
defensor do processo pelo qual o valor é criado para os 
clientes. 

Fonte: Adaptada de Gordon, I. (1998 p. 40). Marketing de Relacionamento: estratégias, técnicas e 
tecnologias para conquistar clientes e mantê-los para sempre. 1 ed. São Paulo: Futura. 
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Gordon (1998 p. 42) alerta: 

Haverá adversários para qualquer mudança de processo importante dentro da 
empresa. O setor financeiro provavelmente contestará o custo de qualquer 
mudança, o de vendas e o de produção se oporão à ênfase destinada às 
mudanças e o departamento de TI considerará as mudanças menos 
importantes do que qualquer iniciativa que esteja em vigor. Um dos maiores 
desafios para o profissional de marketing é desenvolver um amplo apoio para 
a revisão dos processos que afetarão praticamente tudo o que a empresa faz 
ao longo de sua cadeia de valor. 
 

Para Bogmann (2000, p. 47), 

[...] as empresas de maior destaque fazem de tudo para manter seus clientes. 
Muitos mercados atingiram a maturidade e não há muitos clientes novos para 
se captar. A competição é cada vez maior e os custos para atrair novos clientes 
sobem cada vez mais. Nesses mercados poderia custar até cinco vezes mais 
atrair um novo cliente do que custa manter um cliente atual satisfeito. 
 

Santini, Guimarães & Severo (2014, p. 277), corroboram quando afirmam que 

[...] as organizações constantemente buscam novas formas de melhorar o 
relacionamento com os clientes e usuários do serviço. Neste aspecto, é 
imperativo o estudo dos fatores que levam a ligações robustas de 
relacionamento transacional. Entender a intensidade do relacionamento a partir 
de estudos empíricos pode contribuir para a assertividade das decisões 
gerenciais no que tange ao investimento em ações de manutenção de clientes 
e captação de novos clientes. 
 

Marques & Mendes (2018) argumentam que as mudanças econômicas, políticas e 

sociais ocorridas nos últimos tempos têm levado as organizações a repensar suas 

práticas de marketing. Diante de um consumidor informado e exigente, bem como da 

acirrada concorrência para a captação e manutenção dos clientes, é preciso repensar 

estratégias e práticas de marketing que possam tornar as organizações astutas, a 

ponto de manterem seus clientes, por meio da gestão de relacionamento.  

 

Lourenço e Sette (2012) explicam que as mudanças ocorridas na estrutura das 

empresas, no trabalho e nas relações comerciais geraram o distanciamento entre 

empresas e clientes, gerando o surgimento de uma tendência de impessoalização nas 

relações cliente-fornecedor. Para minimizar esses efeitos, as organizações estão 

adotando o marketing de relacionamento como estratégia. Além disso, verificaram-se 

ao longo dos anos modificações políticas, econômicas e financeiras em todo o mundo, 

que alteraram as relações de consumo. Por isso, o marketing de relacionamento se 

tornou uma importante ferramenta para as organizações. 



33 

 

A acirrada concorrência no setor da Educação trouxe à tona a realidade do marketing 

de relacionamento nas instituições educacionais. As IES se inserem nesse contexto 

de transformações. O setor passou por significativas mudanças, seja pela expansão 

desse serviço para o extrato da população brasileira classificado de “classe C”, seja 

pela consciência do consumidor quanto à qualidade dos serviços, o que resultou em 

um público consumidor cada vez mais exigente. Como estratégia para as IES, o 

marketing de relacionamento se tornou um recurso fundamental para manter seus 

clientes (Santini, Guimarães & Severo, 2014). 

 

Para Marques (2012), implantar o marketing de relacionamento nas IES tem sido 

estratégico, na medida em que isso se tornou um diferencial poderoso quando se trata 

de relações com o cliente. Amaral e Vergara (2010, p. 4) explicam que “um dos 

principais mecanismos utilizados pelas instituições de ensino no sentido de melhorar 

a qualidade de seus serviços incide na escolha de estratégias voltadas ao contato 

direto com os clientes, com vistas a alcançar sua satisfação e fidelização é o marketing 

de relacionamento”.  

 

Por sua vez Gilberti, Jeunon e Andrade (2007 p. 183), preconizam que, “o marketing 

de relacionamento, é uma ferramenta importante para as organizações, 

especialmente em mercados competitivos onde, a chave para o relacionamento com 

clientes é o longo prazo, e o sucesso pode ser acompanhado pelos índices de 

satisfação e recompra”. 

 

Bretas e Moraes (2016) citam que uma das motivações para as IES investir no 

relacionamento com os clientes consiste em desenvolver uma estratégia de 

comunicação que resulte no fortalecimento da imagem institucional. Desse modo, 

conhecer o comportamento do cliente auxilia os gestores na proposição de melhorias 

voltadas para fidelizar, reter e atraí-los. 

 

2.1.4 Gestão da experiência conceitos e características 

 

Gestão da experiência do cliente (GEC) é um termo novo para a academia. Tem sido 

compreendido por pesquisadores, acadêmicos e gestores como uma fonte de 

vantagem competitiva sustentável (Santos, 2020).  
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Oriunda do marketing relacional, a GEC passou a chamar a atenção dos gestores no 

momento em que os relacionamentos se tornaram genéricos e as empresas que 

atuam em uma área de produto ou serviço e direcionadas a grupos idênticos de 

clientes assumiram padrões análogos de atividade (Palmer, 2010). (Tabela 5). 

 
Tabela 5 
Definições sobre experiência do cliente 

Ano Autor Conceito de experiência do cliente 

1998 
Pine 
Gilmore 

Uma experiência ocorre quando uma empresa utiliza intencionalmente o 
serviço como o palco e produtos como adereços, a fim de envolver os clientes 
individualmente, de forma a criar um evento memorável. 

2007 
Meyer 
Schwag
er 

A experiência do cliente é uma resposta interna e subjetiva que cada cliente 
tem em relação a qualquer contato direto ou indireto com uma empresa (p. 
118). 

2007 
Gentile 
Spiller; 
Noci 

A experiência do cliente origina-se de um conjunto de interações entre um 
cliente e um produto, uma empresa ou parte de sua organização, o que gera 
uma reação. Esta experiência é estritamente pessoal e implica o envolvimento 
do cliente em diferentes níveis (racional emocional, sensorial, físico e 
espiritual) (p. 397). 

2009 
Grewal; 
Levy; 
Kumar 

A experiência do cliente inclui todos os pontos de contato nos quais o cliente 
interage com o negócio, produto ou serviço. A gestão da experiência do cliente 
representa uma estratégia de negócios projetada para gerenciar a experiência 
do cliente. Ela representa uma estratégia que resulta em uma troca ganha-
ganha de valores entre o varejista e seus clientes. 

2009 
Norton; 
Pine 

Produtos são feitos e os serviços são prestados, mas as experiências são 
encenadas, envolvendo a coreografia de uma sequência de eventos 
emocionais e sociais feitos de uma forma que realmente os envolve.  

2009 
Verhoef  
et al 

A construção da experiência do cliente é de natureza holística e envolve as 
respostas cognitivas, afetivas, emocionais, sociais e físicas do cliente frente 
ao varejista. Esta experiência é criada não só por aqueles elementos que o 
varejista pode controlar (a interface de serviço, ambiente de varejo, variedade 
e preço, por exemplo), mas também por elementos que estão fora do controle 
do varejista (por exemplo, a influência de outros e o propósito de fazer 
compras). Além disso, a experiência do cliente engloba a experiência total, 
incluindo as fases de pesquisa, compra, consumo e pós-venda da experiência 
e pode envolver vários canais de varejo. 

2010 Palmer 
A experiência do cliente é composta não apenas por motivações hedonistas 
facilmente identificáveis, mas também por "fatores de higiene", cuja presença 
em uma experiência só pode ser notada por sua ausência. 

Fonte: Adaptada de Conrad, B. (2016). Gestão da experiência em serviços: framework a partir da ótica 
de pessoas com deficiência visual (Dissertação Mestrado profissional em Administração do Centro de 
Ciências da Administração e Socioeconômicas da Universidade do Estado de Santa Catarina, 
Florianópolis, SC, Brasil). Recuperada de 
https://sistemabu.udesc.br/pergamumweb/vinculos/00001e/00001e5f.pdf 

 

Estudos de Schmitt (2003) apontam a GEC como um processo para gerenciar 

estrategicamente toda a experiência de um cliente, na aquisição do produto ou do 

serviço. O autor assinala as cinco etapas da GEC:  
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1) Analisar o mundo experiencial dos clientes, observando sua jornada e 

os pontos de desconforto em relação à utilização do seu produto ou 

serviço;  

2) Construir a plataforma experiencial, envolvendo o mapeamento da 

jornada ideal para resolver os desconfortos identificados;  

3) Projetar a experiência da marca;  

4) Estruturar a interface do cliente e abordar o processo e as pessoas em 

torno das trocas de clientes, para analisar a consistência experiencial e 

o humor do grupo; e  

5) Engajar-se em inovação contínua, focando constantemente em 

melhorar a vida do cliente (Schmitt, 2003). 

 

Holbrook e Hirschman (1982), citados em Oliveira (2019, p. 36), em uma abordagem 

inovadora, definiram o consumo como “um estado de consciência subjetivo, com uma 

variedade de significados simbólicos, respostas hedônicas e critérios estéticos”. Para 

a academia, esses autores foram os primeiros a revisarem o modelo mental 

considerando o consumidor como máquina processadora de informações cujo 

consumo baseia-se nos benefícios funcionais e cognitivos dos produtos (Oliveira, 

2019). 

 

Pine e Gilmore (1998) reconhecem que o ambiente de compra pode influenciar de 

modo significativo a possibilidade de consumo. Para eles, o ambiente de consumo, 

assim como diversos outros eventos ou pontos de contato das organizações e marcas 

com seus consumidores, vem sendo usado pelas organizações Para criarem 

situações e cenários adequados aos desejos de seus clientes, propiciando 

experiências de consumo prazerosas. Reforçam que as experiências são uma oferta 

econômica distinta, tão diferente dos serviços quanto os serviços dos bens.  

 

Norton e Pine (2009) compreendem que a clareza da empresa por trás do serviço cria 

um propósito, tornando-se um diferencial no momento de interação com o cliente 

capaz de mudar a experiência com o produto ou serviço.  

 

Pine e Gilmore (1998) entendem a economia da experiência como o consumo de 

experiências resultantes da evolução do mercado de commodities para bens e, 
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posteriormente, para serviços e experiências, tendo impacto no nível de diferenciação 

e preço da oferta.  

 

No que tange a gestão prática da experiência do cliente, as abordagens encontradas 

na literatura conceituam experiência do cliente, ou “customer experience”, de várias 

formas. Há uma corrente de autores que focaliza o consumidor e as sensações 

experienciadas no momento da compra; outra mantém seu foco no relacionamento do 

cliente com a empresa, a marca e a jornada percorrida no consumo de produtos e 

serviços; e outra conceitua com base nos processos organizacionais que gerenciam 

o relacionamento entre a organização e seus clientes (Oliveira, 2019). 

 

A GEC significa gerenciar (melhorar) a experiência de consumo dos produtos e 

serviços oferecidos por uma organização. Gartner (2019, como citado em Caldeira, 

2021 p. 1) explica que “gestão da experiência do cliente é a prática de desenhar e 

reagir às interações com os clientes, para atingir ou superar as expectativas dos 

clientes e, assim, aumentar a satisfação, a lealdade e a divulgação boca a boca por 

parte dos clientes”.  

 

Caldeira (2021, p. 2) recupera o conceito preconizado pelo consultor em experiência 

do cliente Francisco Zapatta: “Gestão da experiência do cliente é a orquestração de 

experiências memoráveis baseadas na experiência do cliente como um conjunto de 

percepções objetivas e subjetivas obtidas perante uma marca ou por meio dos 

contatos com essa marca”. 

 

Caldeira (2021 p, 7) explica que “as maiores organizações em valor de mercado nos 

Estados Unidos estão no centro da transformação digital e da revolução de 

experiência do cliente”.  

 

A relação entre competências em CXM (Customer Experience Management) e 

medidas de desempenho organizacional evidencia-se cada vez mais no âmbito das 

organizações, como mostra a Tabela 6. 
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Tabela 6 
Relação entre CXM e desempenho organizacional 

Ano Autor Periódico Conclusão 

2015 Magids et al., 
Harvard Business Clientes engajados emocionalmente podem ter 

um valor futuro até 50% maior. 

2015 Grønholdt, et al. 
International Journal 

of Quality and 
Service Sciences 

Empresas com melhores indicadores de 
experiência têm desempenho superiores àquelas 
com indicadores ruins. 

continua 
conclusão 

Ano Autor Periódico Conclusão 

2013 Rawson et al. 
Harvard Business 

Review 
Melhor gestão de jornadas está relacionada ao 
maior crescimento em vendas. 

2007 Kumar et al. 
Harvard Business 

Review 

Estabelece que o valor da indicação dos clientes 
pode variar até 10.000%, dependendo de sua 
experiência atual. 

2006 Reichheld 
Livro: A pergunta 

definitiva 
A satisfação do cliente está relacionada ao 
crescimento de receitas. 

2006 
Gupta & 
Zeithaml 

Market Science 
Relação entre satisfação e performance 
financeira nas organizações. 

2006 Morgan & Rego Marketing Science 
Forte relação entre satisfação e uma série de 
medidas de desempenho financeiro. 

2004 Anderson et al., Journal of Marketing 
Estabelece relação entre satisfação e 
shareholder value. 

1990 
Reichheld & 

Sasser 
Harvard Business 

Review 

Aumento de 5% na retenção de clientes pode 
aumentar entre 25% e 85% o valor da 
organização. 

Fonte: Caldeira, C. (2021, p.10) Customer Experience Management: Gestão da Experiência do Cliente. 
Rio de Janeiro Alta Books. 

 

A literatura mostra que as ações de experiência do cliente geram resultados positivos 

e impactam significativamente o desempenho financeiro das organizações e podem 

aumentar a satisfação do cliente e, consequentemente, sua retenção.  

 

Para Caldeira (2021), o crescimento da oferta de serviços para auxiliar as 

organizações na condução de seus programas de experiência ou, mesmo, na solução 

de questões tecnológicas tem-se evidenciado cada vez no mundo comercial. 

Exemplificando, a “Grand View Research estima que o mercado de serviços de CX M 

vai crescer a 20% a.a. e atingir USD 35 bilhões em 2025”. Atualmente, a Qualtrics, 

adquirida pela SAP por US 7 bilhões, é a segunda maior organização de software de 

CX M (Caldeira, 2021 p. 11-12). 
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No Brasil, a gestão de experiência tem evoluído e startups brasileiras têm 

revolucionado seus serviços, como mostra na Figura 4. 

 

 

Revolucionou o Transport for hire, especialmente focando nas famosas 
cinco estrelas para avaliar os prestadores de serviços e gerenciar a 
base. 

 

A ideia do Nubank começa com uma péssima experiência vivida em um 
banco tradicional. O Nubank ficou famoso por seu serviço ao cliente 
com toque pessoal. 

 

O QuintoAndar foca especialmente em facilitar a experiência para quem 
quer alugar seu imóvel. 

 

Startup de vestuário no modelo direto ao consumidor que considera a 
gestão da experiência central ao modelo de negócios, 

 
Tenta melhorar a experiência de comprar e vender um carro usado. 

 

Foca em melhorar a experiência de quem precisa de transporte rápido 
de pacotes, especialmente clientes do setor corporativo. 

Figura 4 
Startups brasileiras que revolucionaram serviços existentes por meio da experiência  
Fonte: Caldeira, C. (2021, p. 11) Customer Experience Management: Gestão da Experiência do Cliente. 
Rio de Janeiro Alta Books. 

 

O cenário atual valorizam as empresas que oferecem a seus clientes a oportunidade 

de melhorar suas experiências na aquisição de serviço ou de produtos. As startups, 

apesar de recentes, atuam procurando sempre prestar um atendimento de excelência 

e, muitas vezes, acabam se tornando líderes de mercado. A tecnologia assume papel 

fundamental para ajudar a tornar a experiência ainda melhor (Caldeira, 2021).  

 

Caldeira (2021) defende que um atendimento de excelência e uma experiência 

superior proporcionado aos clientes podem alavancar os resultados financeiros das 

organizações e torná-las líderes de mercado, não apenas conquistando 

consumidores, mas também se tornando propagadores das marcas. Ademais, a 

experiência do cliente está diretamente relacionada ao futuro.  



39 

 

O ciclo de compra do cliente tem demonstrado uma configuração semelhante ao 

símbolo do infinito (Figura 5). 

 

 

Figura 5 
Ciclo de compra do cliente no modelo infinito 
Fonte: Adaptada de Caldeira, C. (2021, p. 13) Customer Experience Management: Gestão da 
Experiência do Cliente. Rio de Janeiro Alta Books. 

 

Os passos de 1 a 5, simplificadamente, estão sob a responsabilidade do setor de 

Marketing e os passos 6 a 8, do setor de Operações. A gestão da experiência traz 

mudanças na forma de olhar as jornadas do cliente (ou este ciclo de compra) de 

maneira completa.  

 

Dixon et al. (2010, como citado em Caldeira, 2021) ressaltam que problemas em 

qualquer ponto da jornada (em CXM, chamados de “pontos de contato”) podem 

comprometer a retenção do cliente com a organização.  

 

As organizações devem olhar a jornada como um todo. Assim, as evidências mostram 

que a jornada é única, que a gestão de BX e CX deve ser integrada e que a áreas de 

Marketing, Vendas e Operações devem enxergar essa jornada de maneira única 

(Clatworthy, 2012, como citado em Caldeira 2021). 

s

e

l

e

c

i

o

n

a

Compra Recomenda

Usa

RecebeNecessidade

Pesquisa

M

a

n

t

é

m

Aquisição Uso



40 

 

A gestão da experiência está ligada as áreas de Marketing e Operações. Sua "árvore 

genealógica” está descrita na Figura 6. 

 

Figura 6 
Genealogia de CXM 
Fonte: Caldeira, C. (2021, p. 17) Customer Experience Management: Gestão da Experiência do Cliente. 
Rio de Janeiro Alta Books. 

 

De acordo com a literatura, o CXM constitui-se a partir de três grupos:  

 

1) Derivado da literatura sobre operações – explora as questões da 

qualidade e do design de serviços. O que se considera a obra seminal 

de Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988) forneceu as bases para se 

pensar sobre a qualidade de serviços: o modelo SERVQUAL, ainda 

utilizado em algumas aplicações de CXM;  

2) Oriundo da literatura de marketing – focado nas questões da retenção, 

com um foco diferente de operações, que enxerga necessariamente a 

qualidade como um percursor da retenção. A literatura, em vez de nome 

de retenção, foca na fidelização, ou lealdade, do cliente, especialmente 

no efeito desta sobre a lucratividade. Uma obra de destaque é a de 

Anderson e colaboradores (1994), uma das primeiras a focar na questão 

da relação entre satisfação e lucratividade. Outra é Heskett e 
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colaboradores (1994), que faz a mesma coisa, mas ainda traz a questão 

da qualidade integrada ao modelo.  

3) Sob a égide da literatura da experiência – evidencia-se como a primeira 

obra a propor que as organizações devem oferecer experiências 

(usando este termo), produzida por Carbone & Hackle (1994), em um 

conceito de design de serviços com foco em uma experiência 

memorável. (Caldeira, 2021 p. 16). 

 

A literatura sobre experiência manteve-se estagnada entre 1995 e 2000, quando 

Reichheld (2003) retomou as discussões sobre essa temática. Considerado o "pai 

moderno" do conceito de gestão de experiência, Fred Reichheld, sócio da consultoria 

Bain, foi um dos primeiros pesquisadores a relacionar retenção com lucratividade 

(1990). Ao longo da década 1990, publicou outros artigos, usando o nome de “gestão 

da lealdade”, até lançar as obras que seriam as pedras fundamentais para o campo 

da gestão da experiência: uma sobre o conceito do Net Promoter Score (2003) e outra 

sobre como reestabelecer a organização ao redor do conceito de experiência (2006). 

(Caldeira, 2021). 

 

2.1.4.1 Planejamento do programa Customer Experience Management 

 

A Customer Experience (CX), ou Experiência do Cliente, tem crescido como um 

diferencial e um fator de impulsionamento para a ampliação e sustentação de 

empresas no mercado. Contudo, são muitas as dificuldades associadas ao processo 

de implementação de mudanças nas organizações, havendo uma taxa de insucesso 

em torno de 33% a 70%. Os motivos de falha nesse processo envolvem: Recursos 

não disponíveis ou adequados; Estratégia não comunicada; Ações não claramente 

definidas; Responsabilidades não claras; Barreiras entre áreas; Monitoramento do 

desempenho inadequado; Liderança despreparada; Liderança descomprometida; e 

Estratégia ou visão ruim (Caldeira, 2021 p. 44). 

 

Os problemas vinculados à implementação do programa de CX vêm sendo estudados 

desde a década de 1990. Caldeira (2021) propõe alguns princípios para melhorar esse 

processo de implementação (Figura 7). 
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Figura 7 
Princípios para uma boa implementação da CXM 
Fonte: Caldeira, C. (2021, p. 17) Customer Experience Management: Gestão da Experiência do Cliente. 
Rio de Janeiro Alta Books. 

 

Uma boa gestão é essencial para o sucesso de um programa de CXM. 

Independentemente da estrutura organizacional, compete à liderança do programa 

Programas de transformação 
funcionam melhor com alguma forma 
de gestão. Colocar uma visão de futuro 
é importante para a implementação. 

A gestão da implementação é crucial 
para seu sucesso, bem como o 
estabelecimento de uma visão de longo 
prazo. 

Gestão da mudança e visão do programa de CXM 

Participação da liderança é essencial 
para a implementação. 

Os líderes atuam com vários papéis na 
implementação e são os modelos de 
comportamento em qualquer 
implementação. 

A liderança é fundamental 

Transformar o programa para uma 
"linguagem operacional" usando 
indicadores, metas e projetos ajuda na 
implementação. 

Os colaboradores conseguem entender 
melhor transformação e o senso de 
urgência quando a transformação é 
traduzida em forma de indicadores, 
metas e projetos. 

Traduzir o programa em linguagem operacional 

Alinhar a organização para que outros 
projetos de transformação não se 
"choquem" com o programa de CXM. 

Muitos projetos excludentes tendem a 
existir em uma organização. Alinhar 
estas várias iniciativas e esforços em 
geral é muito importante para a 
implementação. 

Alinhamento para ganhar alavancagem 

Na implementação, a comunicação 
deve ser constante, profissional e 
inspiradora. 

Fazer com que a mudança esteja no 
“coração e mente" de todos de maneira 
constante. 

Comunicação da mudança 

O processo de mudança deve ser 
contínuo (em oposição a ser 
intermitente). 

Tanto o processo de gestão da 
mudança quanto o processo de 
monitoramento da mudança devem 
ser constantes e alinhados aos outros 
processos existentes na organização. 

Mudança como um processo contínuo 
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executar a implementação seguindo as diretrizes dos seis princípios da execução da 

CX.  

 

Caldeira (2021) lista os dez pontos que devem ser considerados pelos gestores 

quanto à gestão de programas de mudança e à visão de CX: 

 

1) A visão de futuro é um importante fator engajador em programas de 

mudança ou em planejamentos estratégicos. Considere 

cuidadosamente sua visão de futuro;  

2) Use o poder dos números para demonstrar o potencial de um programa 

de CXM. Visões que estão fundamentadas em números são mais fáceis 

de defender;  

3) Programas planejados e com recursos funcionam melhor que 

programas sem planejamento. Considere recursos para a gestão do 

programa. A contratação de uma consultoria externa pode ajudar;  

4) A decisão sobre centralizar (uma área) ou descentralizar (um comitê) 

depende do fit de cada organização; 

5)  O engajamento da liderança é essencial. Aprendemos, por exemplo, 

que a escada se lava de cima para baixo;  

6) Metas são importantes incentivos. Porém, tome cuidado: metas factíveis 

estão intimamente ligadas à gestão de projetos. A capacidade de gestão 

de projetos é essencial para o sucesso com metas;  

7) Uma organização pode ser vista com uma constante luta por recursos e 

atenção do CEO. Tenha certeza de que projetos que são "competidores" 

ao projeto de CXM foram "domados"; 

8) A comunicação do programa é essencial para conquistar corações e 

mentes e catalisar a transformação;  

9) É necessário um processo de gestão da mudança no qual o programa 

funcione de maneira contínua. É desejável um processo de mudança 

incorporado aos outros processos organizacionais existentes; e  

10) Qualquer programa de êxito mostra sucesso rapidamente (quick wins). 

É um correlato às “Metas de 100 dias” de uma Presidência da República 

(Caldeira, 2021 p. 62-63). 
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2.1.4.2 Gestão da experiência e jornada do cliente 

 

A gestão da experiência do cliente envolve as áreas de Operações, Qualidade e 

Serviços. Inicialmente, a primeira sugeria a utilização de mapeamento de processos 

para acessar a jornada percorrida pelo cliente ao longo de seu relacionamento com a 

organização (Caldeira, 2021).  

 

Brown (2008, citado em Caldeira, 2021) aponta que o mapeamento de jornada 

incorpora algumas importantes características do Design Thinking (DT) para o 

acompanhamento da experiência de um cliente. A década de 2000 foi marcada pelo 

interesse no DT como uma ferramenta voltada para a inovação, que colocava 

realmente o cliente no centro do processo (Brown, 2008, como citado em Caldeira, 

2021).  

 

A Figura 8 descreve as metodologias de Design Thinking (DT). 

 

 

Figura 8 
Esquema do processo de design thinking 
Fonte: Brown (2008 como citado em Caldeira, C 2021, p. 70) Customer Experience Management: 
Gestão da Experiência do Cliente. Rio de Janeiro Alta Books. 

 

Os componentes básicos da DT envolvem:  

 

➢ Empatizar – Uma parte importante da metodologia consiste em, 

realmente, colocar-se nos sapatos do cliente, para que o design seja 

cliente-cêntrico. O levantamento de dados deve ser feito de maneira 

isenta. Entre as técnicas utilizadas citam-se: observação de campo, 

entrevistas e role-playing; 

Empatizar Idear

Definir
Prototipar

Testar
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➢ Definir – Articulação clara do problema, ou questão, a ser resolvido, na 

perspectiva do cliente. O uso de ferramentas como personas (Long, 

2009) ou jobs-to-be-done (Christensen et al., 2016) é comum nesta fase;  

➢ Idear – Fase voltada para a criação do maior número possível de ideias 

(divergência), sem julgamentos e sem ideias descartadas a princípio. 

Construir sobre as ideias dos outros é encorajado. Após a ideação, 

deve-se fazer o exercício de priorização (convergência); 

➢ Prototipar - Fase voltada para a construção de modelos simples das 

soluções para rápido teste. Pode ser na forma de mock-ups de produtos, 

storyboards, ou mock-ups virtuais de aplicativos e sites (por exemplo, 

usando serviços como o Ninjamock ou Marvel). A ideia é iterar 

rapidamente e corrigir os problemas que aparecem; e 

➢ Testar – Passada a fase de prototipação, começa a construção da 

solução/produto. Deve-se manter a mentalidade de iteração constante 

com o cliente (Caldeira, 2021 p. 68-69). 

 

Caldeira (2021) reconhece a necessidade de compreender quais tipos de clientes vão 

passar pelas jornadas. Ao identificar o sujeito do desenho das jornadas, é possível 

utilizar dois métodos: a) metodologia das personas; e b) tarefas a serem cumpridas, 

ou jobs-to-be-done (ou JTBD). Ambas são complementares. A persona tipifica quem 

está passando pela jornada, enquanto a JTBD tipifica qual a experiência. Assim, o 

processo de personas é uma evolução da segmentação de clientes. O processo de 

personas é, então, uma evolução da segmentação de clientes. 

 

A persona comunidade é imaginada como uma pessoa real, de carne e osso. Seus 

comportamentos e atitudes em relação à jornada ou ao ponto de contato ganham 

contornos mais reais. Ou seja, as personas tentam identificar as tribos que gravitam 

em tornos das marcas ou das jornadas (Jenkinson, 2009, como citado em Caldeira, 

2021). A abordagem jobs-to-be-done (JTBD) teve seu conceito retomado com êxito 

pelo pesquisador Levitt, Christensen, em 2007. (Caldeira, 2021).  

 

Lemon & Verhoef, 2016) enfatizam que entender a experiência da jornada do cliente 

ao longo do tempo é fundamental para as empresas. Os clientes agora interagem com 

as empresas por meio de pontos de contato em vários canais e mídia, e as 
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experiências dos clientes são mais sociais em natureza. Essas mudanças exigem que 

as empresas integrem múltiplas funções de negócios e, até mesmo, parceiros 

externos na criação, proporcionando experiências positivas ao cliente. 

 

A Figura 9 representa, de forma sintética, o mapa de jornada, em que se descreve, 

passo a passo, como um usuário interage com um serviço. 

 

 

Figura 9 
Modelo processual para a jornada e experiência do cliente 
Fonte: Caldeira, C. (2021, p. 17) Customer Experience Management: Gestão da Experiência do Cliente. 
Rio de Janeiro Alta Books. 

 

O processo é mapeado a partir da perspectiva do usuário, descrevendo o que 

acontece em cada estágio da interação, quais pontos de contato estão envolvidos e 

quais obstáculos e barreiras eles podem encontrar. O mapa de jornada é 

frequentemente integrado a camadas adicionais, que representam o nível de emoções 

positivas/negativas experimentadas durante a interação (Caldeira, 2021). 

 

A jornada da experiência do cliente é um processo interativo e dinâmico, envolvendo 

experiências passadas e fatores externos presentes e futuros. 

 

A Figura 10 refere-se ao modelo processual para a jornada e experiência do cliente. 
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Figura 10 
Modelo processual para a jornada e experiência do cliente 
Fonte: Lemon, K. N.; Verhoef, P. C. (2016 p. 77). Understanding Customer Experience Throughout the 
Customer Journey. Journal of Marketing, 80(6), 69–96 

 

A jornada do cliente baseia-se nas experiências vivenciadas pelo comprador antes, 

durante e após ter adquirido um produto ou serviço. Ressalta-se, ainda, que essa 

experiência incide nos pontos de contato e no comportamento em cada um dos 

estágios de pré-compra, compra e pós-compra (Lemon & Verhoef, 2016).  

 

2.1.5 Gestão dos serviços educacionais 

 

As IES brasileiras passam por inúmeras dificuldades, envolvendo altos índices de 

evasão e inadimplência, dentre vários empecilhos, para oferecer serviços 

educacionais de qualidade. Uma maneira encontrada para minimizar os impactos 

advindos dessas dificuldades foi recorrer ao marketing educacional como estratégia 

para auxiliá-las na implementação de ações capazes de diversificar recursos e 

sustentar um quadro de rentabilidade. Só assim poderão se manter em um mercado 

cada vez mais exigente e com alto nível de competitividade. O marketing educacional 

tem por finalidade abarcar as demandas do cliente das IES. A partir da compreensão 

dessas necessidades, a instituição pode criar um diferencial em relação a seus 

concorrentes, gerar boa reputação e credibilidade e, consequentemente, obter 

resultados positivos. (Giacomini Filho, 2001). 
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Chiesa (2018) acrescenta que a década de 1990 ampliou de forma expressiva as 

mudanças nas IES iniciada nos anos de 1970. As transformações relativas a 

diminuição do número de estudantes, insuficiência de recursos, matrículas cada vez 

mais volátil e ampliação da concorrência foram alguns fatores que contribuíram para 

a maior conscientização dos gestores educacionais a utilizar o marketing nas IES. 

 

Carvalho e Berbel (2001, p. 8) compreendem o marketing educacional como 

[...] a aplicação de conceitos e técnicas de marketing, como pesquisa e 
sistemas de informação, processos estratégicos de segmentação e 
posicionamento e administração do composto de marketing, visando manter e 
conquistar alunos nos mercados-alvos selecionados, estabelecendo 
compromisso e ação responsáveis, coerentes com benefícios sociais que a 
administração de toda e qualquer instituição de ensino deve promover. 
 

Para Carvalho e Berbel (2001) o marketing educacional baseia-se nos conceitos do 

marketing. Todavia, os gestores precisam analisar o mercado com base nas 

tecnologias disponíveis, facilitando, assim, a segmentação de seu ramo de atuação, 

bem como levar em consideração preço, estrutura e atendimento, com a finalidade de 

suprir as demandas da sociedade e seu entorno. Essas ações devem ser pensadas 

para causar impactos positivos em toda a estrutura educacional, pois uma IES não 

deve apenas atender bem às expectativas de seus clientes, como também ser um 

agente de transformação social, buscando a formação de uma sociedade melhor  

 

Facó (2005) pontua que o marketing educacional só apareceu no Brasil no final do 

século XX. A imagem das instituições como intocadas, como se estivessem em uma 

redoma de vidro, perdurou até esse período. Só mais tarde é que o olhar para o 

público consumidor de serviços começou a ser considerado pelos gestores das IES. 

 

Bravin e Ikeda (2010) ressaltam que o marketing sempre foi visto com descrença por 

parte dos gestores educacionais, resultando na falta de comunicação adequada entre 

os administradores de marketing e os agentes de educação. Ou seja, o marketing, 

tratado com reservas no contexto educacional, chegou a ser visto como algo 

prejudicial, tendo por finalidade apenas a venda e o estímulo ao consumo. Esse 

pensamento resultou em barreiras por parte dos gestores da área educacional, 

impossibilitando, até mesmo, ofertar uma prestação de serviços mais adequada aos 

clientes, pais, empresas e sociedade como um todo (Bravin & Ikeda, 2010). 
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No que tange aos serviços educacionais as IES têm por finalidade diplomar e 

requalificar a mão de obra nas diversas áreas do conhecimento, bem melhorar a 

qualidade de vida das pessoas e do ambiente onde estão inseridas (Bonho, 2020). 

Até meados dos anos 1980, atuavam em um mercado confortável e com poucos 

concorrentes (Melo e Jesus, 2013). 

 

Facó (2005) explica que até a década de 1990 as palavras cliente e consumidor não 

eram pronunciadas no meio acadêmico. Ao longo dos anos, o conceito de que as IES 

deveriam ser vistas como empresas passou a integrar seu cotidiano, gerando uma 

mudança de conceitos. A partir daí, as chances de se manterem sólidas e competitivas 

em um mercado cada vez mais exigente cresceram. 

 

Cardoso (2015) aponta outros desafios enfrentados pelas IES, por exemplo: melhorar 

a qualidade dos cursos, definir processos internos e externos e rever as estratégias 

institucionais.  

 

Trindade (2019) lembra que os serviços educacionais precisam se adequar a uma 

nova realidade competitiva, exigindo da IES – em especial as particulares – maior 

preocupação com melhorias contínuas nos processos organizacionais. Além disso, a 

instabilidade político-econômica e os reflexos da crise vivenciada no país e no mundo 

têm afetado o ensino superior brasileiro. Nesse sentido, as IES passam por 

transformações que envolvem desde o planejamento familiar até decisões de corte de 

orçamento. Muitas das vezes, a decisão do aluno passa por não dar continuidade ao 

ensino superior, mesmo que impossibilitando a conquista da diplomação. 

 

Segundo Colombo (2005), as IES precisam de uma boa estratégia para atuarem no 

ramo educacional. Por isso, torna-se fundamental definir seu posicionamento, 

tamanho, linha pedagógica, infraestrutura das aulas, processos avaliativos, preços, 

corpo docente, corpo discente e serviços agregados, para que possam obter êxito no 

empreendimento educacional.  

 

Estudos de Sultan e Wong (2012) evidenciam a importância da abordagem de 

marketing para o domínio do ensino superior. Ao escolher uma IES, o aluno (cliente) 

avalia a qualidade dos serviços que ela oferece. Portanto, desenvolver estudos no 
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sentido de identificar os fatores que influenciam positivamente ou negativamente esse 

público pode trazer benefícios para a IES. 

 

Bretas e Moraes (2016, p. 86) preceituam que  

[...] qualquer instituição de ensino superior (IES) tem o desejo de passar uma 
imagem positiva, ser reconhecida mundialmente, com vagas disputadas, 
longas lista de espera, números nulos ou quase nulos de alunos desistentes, 
podendo, assim, passar confiança para quem está à procura de uma faculdade 
conceituada.  

 

Severino (2018) considera os serviços educacionais intangíveis, pois a educação não 

é palpável. Contudo, ao considerar o aluno como cliente, com um serviço de ensino 

fiscalizado e avaliado pelo MEC, sob critérios preestabelecidos para validação e 

reconhecimento de diplomas expedidos pelas instituições brasileiras, em sua 

percepção este serviço se torna tangível.  

 

Onusic (2011) vê na IES, seja pública ou privada, uma prestadora de serviços a seus 

clientes. Isso requer que ela busque padrões de excelência para manter-se em um 

mercado altamente competitivo. Conhecer as expectativas do mercado cliente tornou-

se prática para toda IES que anseia por novos horizontes em um ambiente complexo 

e incerto.  

 

Scarpin, Domingues e Scarpin (2010) afirmam que a expansão das IES particulares 

brasileiras facilitou o acesso à educação superior, beneficiando a sociedade – em 

especial, a população mais carente. Contudo esse crescimento trouxe maior 

concorrência entre as IES, com a inserção de novos players na disputa por esse 

mercado extremamente competitivo. 

 

Sobre o atendimento ao aluno-cliente as IES devem considerar que o cliente é a base 

essencial para uma empresa alcançar o sucesso e se manter no mercado. Por isso, é 

necessário investir em treinamentos, palestras e reuniões, para que o atendimento ao 

cliente seja realizado com excelência.  

 

Froehlich e Scherer (2013) reforçam o quanto é importante manter colaboradores 

capazes de atender os clientes. Portanto, prestar atendimento com eficácia a todos 
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os clientes da organização é condição sine qua non para que a empresa se mantenha 

competitiva no mercado. 

 

As empresas precisam intensificar o vínculo com o cliente, considerando aí um 

conjunto complexo de personalidades, motivações, atitudes, necessidades e 

diferentes tipos de experiências. Reconhecer e valorizar essa necessidade constitui 

uma estratégia de fidelização e ou retenção (Stone & Woodcock, 1998). O cliente é o 

principal gerador de lucro para a empresa. É fundamental, portanto, que ela concentre 

seus esforços para atender e satisfazer às demandas de seus clientes, seja de 

produtos, serviços ou pós-venda. A principal atenção do cliente incide no atendimento 

que lhe é ofertado. A forma como é ouvido e, até mesmo, a maneira como a empresa 

se antecipa às suas necessidades podem ser um diferencial para ele avaliar a 

qualidade do atendimento recebido (Brasil Escola, 2021).  

 

Sobre o atendimento ao cliente, Gordon (1998 p. 30) afirma: 

 
O velho ditado diz que o cliente tem sempre razão. Certamente, o 
departamento de atendimento ao cliente sempre tentou trabalhar em 
conformidade com isso. Deixar os clientes satisfeitos quando reclamassem e 
cativá-los. Oferecer compensações.  
 

Em verdade, não é bem assim. Essa abordagem corresponde a fabricar carros 

defeituosos, permitindo que o revendedor faça os consertos.  

 

Gordon (1998) avalia que a reclamação do cliente demonstra um processo avariado 

em algum ponto dos negócios. O autor (1998 p. 30) reconhece que 

[...] o departamento de atendimento ao cliente está na linha de frente, lidando 
com o cliente furioso, decepcionado ou mal informado. Mas essa função é 
falha, pois ela fornece o atendimento depois de o cliente já ter passado por 
uma experiência desagradável — é como se o garçom lhe oferecesse um 
daiquiri quando sua viagem a bordo do Titanic começa a ficar perigosa. Você 
aprecia o atendimento, mas o vê como pouco relevante no contexto geral. 

 

Para Gordon (1998), organizações que dispõem de um Centro de Informação ao 

Cliente já conhecem previamente as demandas do seu comprador, podendo prestar 

um atendimento individualizado, pois este é o único departamento da empresa com 

capacidade de cativar os clientes, garantindo sua satisfação e permanência. 

Em contrapartida, os preceitos de Reinert e Reinert (2004, p. 6) consideram que, 
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[...] o aluno cliente [...] é apenas um consumidor de serviços desejados, dentre 
aqueles oferecidos, sem envolvimento com projetos comuns. Como cliente, ele 
está sempre do lado de fora de um grande balcão de atendimento e ele tem 
sempre razão. É importante que a Instituição crie neste personagem uma forte 
relação de dependência. Como ele não é sujeito de um processo, precisa ser 
sempre motivado pela Instituição, muitas vezes, por intermédio de recursos 
tecnológicos de última geração e até com muita graça.  
 

Para Reinert e Reinert (2004), às necessidades do mercado soma-se a concorrência. 

Por essa razão, o aluno-cliente deve ter uma formação individualista e competitiva 

para que seja um bom profissional. 

 

2.1.5.1 Estratégias para retenção de clientes nas Instituições de Ensino Superior 

 

Os estudos sobre retenção de clientes no ensino superior brasileiro passam a ter 

notoriedade a partir da criação da Comissão Especial de Estudos sobre a Evasão nas 

Universidades Públicas Brasileiras, cuja principal finalidade era explorar com 

profundidade o tema “Evasão”, a fim de melhor compreender as temáticas “Retenção” 

e “Diplomação” (Garcia, Lara & Antunes, 2020). 

 

Reter estudantes tem sido um desafio para as IES do Brasil e do mundo. As mudanças 

ocorridas no cenário educacional despertaram seu interesse em compreender melhor 

fenômeno nos cursos de graduação. Os modelos teóricos decorrentes de pesquisas 

foram desenvolvidos somente a partir da década de 1970, dividindo-se em nove 

períodos: 1) Pré-história da retenção – de 1600 a 1800; 2) Retenção – entre 1800 e 

1900; 3) Desenvolvimentos iniciais – de 1900 a 1950; 4) Lidando com expansão – 

inicia da década de 50; 5) Prevenção de abandono – década de 60; 6) Construindo 

teorias – década de 70; 7) Gerenciando inscrição – década de 80; 8) Avançando nos 

horizontes – década de 90; e 9) Tendências atuais e futuras – início do século XXI 

(Costa & Gouveia, 2018). 

 

Pesquisa realizada por Mendonça, Souza, Campos & Nóbrega (2012) identificou que 

os principais motivos de retenção para os alunos matriculados foram: Ensino (central), 

Portal de Administração (suplementar), Biblioteca (complementar) e Atendimento dos 

Diretores (complementar). Os autores compreendem que a diplomação acadêmica é 

o sonho e o desejo mais almejado quando se trata de formação no ensino superior. 

Contudo, se houver dificuldades ao longo do curso, as possibilidades de renúncia são 
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consideradas pelo aluno (Mendonça; Souza; Campos & Nóbrega, 2012). 

 

Para Silva (2017, p. 22), os fenômenos de retenção e evasão, além de prejuízos 

financeiros, maculam a credibilidade da instituição e causam prejuízos sociais, 

mediante a redução de profissionais qualificados para atuarem no mercado de 

trabalho. O autor identificou que 

[...] a retenção e a evasão no curso de Engenharia de Alimentos da UFPB se 
concentram nos dois primeiros anos do curso, acentuadamente no primeiro, 
após reprovações dos estudantes, principalmente nas disciplinas da área das 
ciências exatas. Outro fator preponderante que resulta no fenômeno da evasão 
é a dificuldade financeira para o estudante se manter na Instituição, seguido da 
incerteza quanto ao mercado de trabalho, falta de afinidade com o curso e 
metodologia aplicada (Silva, 2017 p. 8). 
 

Oliveira e Rosa (2017) declaram que uma boa administração e o emprego de recursos 

de modo adequado resultam em uma sólida gestão universitária. Da mesma forma 

como ocorre nas organizações, quando se trata de reter seus clientes, as IES também 

precisam trabalhar a retenção, pois o custo para conquistar novos clientes é maior do 

que aquele empregado para retê-los na instituição. 

 

Oliveira e Rosa (2017, p. 2666) compreendem que explorar “os fatores de retenção 

de clientes possibilitou contribuir com a gestão de instituições públicas, na busca por 

identificar a lealdade de estudantes, que reflete em sua retenção, ocasionando uma 

vantagem competitiva sustentável”.  

 

As ações orientadas para reter clientes são fundamentais se o gestor observar indícios 

que comprometam a fidelização do cliente ou se a intenção for manter o cliente em 

longo prazo na organização. Empresas que conseguem isso estão em ótima posição 

para medir a retenção de clientes periodicamente (Rodrigues, 2007). 

 

Para Reichheld (1993; 1996), em função da acirrada competitividade imposta pelo 

mercado por diversas opções de produtos e serviços, novas estratégias são 

necessárias para diminuir o índice de abandono ou de perda dos clientes. O autor 

recomenda quatro ações básicas para reduzir o índice de evasão nas organizações: 

1) definir e calcular seu índice (ou taxa) de retenção, buscando comparar entre 

períodos o número de clientes existentes; 2) identificar as causas dos problemas com 
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os clientes e examinar aquelas que podem ser mais bem gerenciadas; 3) estimar 

quanto lucro ela deixa de ter ao perder clientes; e 4) calcular quanto custaria reduzir 

o índice de abandono, pois, sendo menor que o lucro perdido, justifica-se o 

investimento. Assim, a empresa deve planejar e implantar ações sistematizadas para 

identificar suas taxas de retenção ou de evasão de clientes. Baseando-se nessas 

informações, o gestor tem melhores condições de calcular os custos da retenção dos 

clientes e definir estratégias para mitigar a evasão (Reichheld, 1996). 

 

Laino (2005) pondera que os clientes esperam do prestador de serviços flexibilidade, 

disponibilidade, criatividade e preços competitivos. Esses atributos podem auxiliar nos 

processos de retenção e de fidelização dos clientes. Ademais, é fundamental realizar 

pesquisas para identificar a percepção dos clientes sobre os serviços prestados 

frequentemente. Dessa forma, a empresa pode avaliar os benefícios e os valores 

considerados pelos clientes, gerando, assim, serviços para encantar, surpreender e 

reter ou fidelizar seus clientes (Laino, 2005). 

 

Segundo Cobra (2009), saber identificar e entender as necessidades dos clientes é 

fator fundamental para que a retenção e a fidelização se concretizem. O autor 

considera como estratégia o valor do cliente para a organização, podendo ser uma 

importante ferramenta para reter esse cliente (Cobra, 2009).  

 

No âmbito educacional, analisar os fatores e programar ações que levem à retenção 

é de fundamental importância para a sobrevivência das IES (Bergamo, Farah & 

Giuliani, 2007).  

 

Ribeiro (2015) reconhece na captação e na retenção de clientes dois fatores 

conectados, praticamente impossível de serem dissociados. Em verdade, são duas 

ações executadas em momentos distintos. Contudo, se não for possível captar 

clientes, será impossível retê-lo. Ademais, não adianta ter altos índices de captação e 

baixas taxas de retenção. 
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2.1.5.2 Gestão da permanência dos estudantes nas instituições de ensino superior 

 

Observando-se o contexto de educação no Brasil e sua evolução e abordando-se os 

motivos de evasão do ensino superior em várias instituições, nota-se que muitos 

fatores podem ser as causas da desistência do curso escolhido. Problemas com a 

qualidade do ensino oferecido, tanto de aspectos tangíveis como de corpo docente, 

podem contribuir para que o aluno opte por desistir do curso que está realizando. 

 

Os fatores de atratividade, vem se evidenciando cada vez mais em função 

especialmente da crescente competitividade no cenário educacional, o que tem levado 

as IES buscar meios para atrair e manter os alunos, de modo a sobreviverem no 

mercado (Bretas & Moraes, 2016).  

 

Masquietto, Pizzinatto, Pizzinatto & Zaccaria (2017) discorrem sobre a contínua 

competição das IES, que constantemente devem buscar novas estratégias para 

captar, conquistar e manter seus clientes. Ressalta-se que as IES buscam não 

somente atrair alunos, mas também mantê-los matriculados até a conclusão do curso, 

o que torna o vocábulo retenção de grande importância no âmbito da gestão das IES.  

 

Chiesa (2018 p. 34) observa nas IES uma conjuntura de desequilíbrios entre os 

esforços de captação e os de retenção de seus clientes.  

 

Oliveira e Teixeira (2012) afirmam que é fundamental que a IES conheça as demandas 

de seu público – ou seja, a partir desse conhecimento, as estratégias para captar 

novos clientes gera um diferencial no mercado educacional – e busque uma 

compreensão mais profunda sobre o comportamento dos clientes, suas decisões de 

cursos, necessidades e percepções. Tudo isso resulta em subsídios que auxiliam na 

tomada de decisões estratégicas e nas ações mercadológicas. Masquietto et al. 

(2017) explicam que desde o fim dos anos de 1990 pesquisadores concentram seus 

esforços em pesquisas para identificar os atributos de escolha que afetam a 

atratividade de alunos no ensino superior (Tabela 7). 
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Tabela 7 
Atributos de atratividade de clientes nas IES 

Atributos de atratividade Teóricos 

Imagem, marca, tradição, 
status e prestígio académico 
da IES. 

Palácio et al (2002); Alfinito e Granemann (2003); Alies (1999); 
Bronemann e Sili?ira (2004); Scarpin et al (2011); Munei e Glrolettl (2010) 

Excelência em serviços 
Mainardes et al (2007); Miranda e Domingues (2006); Bronemann e 
Silveira (2004); Muriel e Giroletti (2010)  

Inovação e criatividade  Mavondo et al (2005); Muriel e Giroletti (2010)  

Infraestrutura e instalações 
Alfinito e Granemann (2003); Bronemann e Silveira (2004); Bergamo et al 
(2010); Mund et al (2001); Taull e Mainardes (2013) 

Currículos dos cursos  Ciurana e Leal Filho (2006); Piñol (2004); Muriel e Giroletti (2010) 
Satisfação e 
empregabilidade dos ex-
alunos 

Seeman e O'Hara (2006); Bronemann e Silveira (2004); Alfinito e 
Granemann (2003) 

Informações de amigos e 
colegas 

Bronemann e Silveira (2004); Muriel e Giroletti (2010) 

Qualificação do corpo 
docente  

Bronemann e Silveira (2004); Thies e Bianchi (2005);  

Localização 
Miranda e Domingues (2006); Bronemann e Silveira (2004); Mund et al 
(2001 Alfinito e Granemann (2003); Cobra e Braga (2004) 

Reconhecimento do 
mercado de trabalho e da 
sociedade  

Mund et al (2001 Bronemann e Silveira (2004); Scarpin et al (2010); 
Alfinito e Granemann (2003); Muriel e Glrolettl (2010) 

Mensalidades acessíveis  
Trevisan (2001); Alfinito e Granemann (2003); Bergamo et al (2010); 
Mund et al (2001); Muriel e Girolettl (2010) 

Utilização de propaganda 
em mídia de massa 

Muriel e Giroletti (2010)  

Fonte: Masquietto, C. D.; Pizzinatto N. K.;& Pizzinatto, A. K.; & Zaccaria, R. B. (2017). Marketing no 
ensino superior: atributos valorizados pelos discentes de curso de especialização. Revista GUAL. 10 
(4), 227-251. Recuperada de DOI: http://dx.doi.org/10.5007/1983-4535.2017v10n4p227 

 

As IES devem estar atentas e trabalhar com foco na imagem institucional. Sua 

importância incide especialmente em sua capacidade de atrair públicos internos e 

externos, atuais e potenciais (Palacio, Meneses & Pérez, 2002). O reconhecimento do 

mercado de trabalho e da sociedade é um atributo considerado quando o candidato 

analisa qual IES frequentar. Os atributos status e prestígio da IES são pontos positivos 

e podem influenciar no momento de decisão. Além, disso a propaganda boca a boca 

é um forte recurso, pois informações de amigos e colegas são fundamentais quando 

se decide sobre qual instituição cursar. Outros atributos identificados também devem 

ser trabalhados por gestores educacionais, pois todos, em maior ou menor grau de 

influência, afetam a decisão de compra do cliente.  

 

Pontes, Ferreira, Silva e Martins (2018 p. 522) explicam: “O cenário de alta 

competitividade, decorrente da abertura do mercado para as Instituições de Ensino 

Superior, tornou a atração de novos alunos-clientes uma tarefa árdua para os gestores 

educacionais". 
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Os fatores de atratividade, conforme entendem Bergamo et al. (2010, p. 191), 

abarcam: localização, aspectos financeiros, atributos sociais, infraestrutura, 

tecnologia e reputação das instituições. É imprescindível que as IES conheçam 

detalhadamente seu alunado, pois assim poderão definir as estratégias de retenção 

que melhor se adequem a seu público.  

 

Castelucio (2020, p. 127) enfatiza, dentre as possíveis estratégias para a retenção de 

alunos, que “a socialização acadêmica é, portanto, de fundamental importância para 

o convívio no ambiente acadêmico, exercendo um componente relevante para a 

aquisição de saberes que contribuem para o desenvolvimento, a sobrevivência e a 

permanência dos discentes em uma IES”.  

 

Barros e Araújo (2018, como citado em Castelucio 2020, p. 128) afirmam que “a falta 

de acompanhamento, de orientação educacional e de apoio psicopedagógico ao 

discente ao longo do curso, em especial nos primeiros semestres de estudo, constitui 

um iminente risco para o abandono do curso ou da IES”. 

 

2.4 Modelos de pesquisas sobre experiência do cliente 

 

Estudos de Oliveira (2019) identificaram os principais modelos teóricos sobre 

Customer Experience, a partir dos quais os autores buscaram representar a realidade 

do mercado (Tabela 8). 

 
Tabela 8 
Modelos teóricos experiência do cliente ou customer experience 

Ano Autor Periódico Título Foco 

2017 
Peppers e 

Rogers 

John Wiley 
& Sons, 

Inc. 

Managing 
customer 

experience and 
relationships: a 

strategic 
framework 

Modelo IDIC – identificar, 
diferenciar, interagir e customizar, 
dentro do contexto da customer 
experience. 

2015 Ding e Tseng 
European 
Journal of 
Marketing 

On the 
relationships 
among brand 
experience, 

hedonic emotions 
and brand equity 

Customer experience é efetivo para 
estimular lealdade à marca, por 
meio das emoções hedônicas e 
dimensões cognitivas de brand 
equity. 

continua 
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conclusão 

Ano Autor Periódico Título Foco 

2014 

Nasution 
Sembada, 

Miliani, Resti e 
Prawono 

Procedia - 
Social and 
Behavioral 
Sciences 

The customer 
experience 

framework as 
baseline for 
strategy and 

implementation in 
services 

marketing 

A jornada do consumidor enquanto 
ele acumula percepções e 
respostas por meio de cada ponto 
de contato com o provedor de 
serviços. 

2013 Schmitt 
Journal of 
Consumer 
Psychology 

The consumer 
psychology of 

customer–brand 
relationships: 

extending the AA 
Relationship 

model. 

O modelo propõe que as 
experiências de marca como 
determinantes de marketing afetam 
os determinantes psicológicos 
autorrelacionados das relações  
AA (attachment-aversion) de Park, 
Eisingerich, e Park (2013). 

2017 
Peppers e 

Rogers 

John Wiley 
& Sons, 

Inc. 

Managing 
customer 

experience and 
relationships: a 

strategic 
framework 

Modelo IDIC – identificar, 
diferenciar, interagir e customizar, 
dentro do contexto da customer 
experience. 

2009 
Grewal, Levy e 

Kumar 
Journal of 
Retailing 

Customer 
experience 

management in 
retailing: an 
organizing 
framework 

Macrofatores e valor das métricas 
influenciando customer experience 
no varejo. 

2004 
Prahalad e 

Ramaswamy 
Emerald 
Insight 

Co-Creating 
Unique Value with 

customers. 

Modelo para criação de valor 
envolvendo o conceito de cocriação 
e experiência do cliente. 

Fonte: Oliveira, M. (2019). Aplicação de customer experience: um estudo com foco no setor automotivo 
do Brasil. (Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Administração da Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil). 
Recuperada de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-31052019-153238/pt-br.php 

 

Os modelos apresentados na Tabela 8 são detalhados em sua ordem cronológica 

decrescente. 

 

2.4.1 – 2017: Modelo IDIC- Peppers e Rogers 

 

O gerenciamento de relacionamentos individuais com os clientes pode ser dividido em 

quatro tarefas inter-relacionadas, as quais se baseiam no caráter único, específico do 

cliente e iterativo de tais relacionamentos. Uma organização deve ter a capacidade de 

reconhecer um cliente pessoalmente, por telefone, online ou em qualquer lugar 

(Peppers & Rogers, 2017).  
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Peppers e Rogers (2017) elencam quatro tarefas de implementação para criar e 

gerenciar experiências e relacionamento com clientes a partir do modelo IDIC: 

 

1. Identificar clientes – os relacionamentos só são possíveis com os 

indivíduos, não com os mercados, segmentos ou populações. Portanto, 

a primeira tarefa na criação de um relacionamento é identificar, 

individualmente, a parte no outro extremo do relacionamento; 

2. Diferenciar clientes – os clientes representam diferentes níveis de valor 

para a empresa e têm necessidades diferentes da empresa. Saber 

como os clientes são diferentes permite que uma empresa concentre 

seus recursos naqueles que irão trazer o maior valor para a empresa e 

para conceber e implementar estratégias específicas para o cliente 

destinadas a satisfazer às necessidades e melhorar a experiência de 

cada cliente;  

3. Interagir com clientes – as empresas devem melhorar a eficácia de suas 

interações com os clientes. Cada sucessiva interação com um cliente 

deve estar no contexto de todas as prévias interações; e  

4. Customizar tratamento – a empresa deve adaptar a experiência do 

cliente com base em suas necessidades e valor, para torná-la mais 

relevante ao cliente e para tornar a vida dele um pouco mais fácil e 

melhor. Para envolver um cliente em um relacionamento de aprendizado 

contínuo, uma empresa precisa adaptar seu comportamento para 

satisfazer às necessidades expressas desse cliente (Peppers e Rogers, 

2017). 

 

Peppers e Rogers (2017) explicam que o modelo de implementação de processo IDIC 

também é dividido em duas grandes categorias de atividades: visão e ação (Figura 

11). 
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Figura 11 
Modelo IDIC, 2017 
Fonte: Peppers, D.; Rogers, M. (2017). Managing customer experience and relationships: a strategic 
framework. 3rd edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2017.  

 

Ao utilizar essa metodologia, a empresa conduz as duas primeiras tarefas – identificar 

e diferenciar – nos bastidores e fora da vista do cliente. As duas últimas tarefas – 

interagir e personalizar – são dependentes da participação de cada cliente. 

Constituindo-se a ação, os autores alertam que cultivar um relacionamento lucrativo 

com o cliente depende de obter informações específicas sobre um cliente e saber usá-

las com sabedoria. Ou seja, construir boas experiências para o cliente pode parecer 

fácil, porém, mais importante que ter a maior quantidade de clientes é criar valor para 

o cliente (Peppers & Rogers, 2017 p. 3). 

 

2.4.2 – 2015: Modelo de Ding e Tseng 

 

Este modelo contribuiu significativamente com o meio literário quando analisou a 

experiência de marca relacionada à experiência do cliente. O estudo possibilitou 

identificar a consciência de marca associada, a qualidade percebida e as emoções 

hedônicas. O desenvolvimento do estudo baseou-se no modelo conceitual mostrando 

hipótese de mediação (Figura 12). 
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Figura 12 
Conceptual model showing the mediation hypotheses Hl – H5 
Fonte: Ding, C. G.; Tseng, T. H. On the relationships among brand experience, hedonic emotions, and 
brand equity. European Journal of Marketing, v. 49, n. 7-8, p. 994-1015, 2015. 

 

Os resultados mostram a customer experience estimulando a lealdade à marca por 

meio de emoções hedônicas e dimensões cognitivas de brand equity. Ou seja, a 

conscientização de marcas, a qualidade percebida e emoções hedônicas mediam a 

relação entre experiência de marca e fidelização de marca. As emoções hedônicas 

desempenham um poderoso papel de mediação. Além disso, é a visão experiencial 

do consumo, e não a teoria da emoção, que desempenha um papel dominante na 

contabilidade da influência da experiência da marca na lealdade da marca. 

 

2.4.3: 2014 – Modelo de Nasution, Sembada, Miliani, Resti e Prawono 
 

Nasution, Sembada, Miliani, Resti e Prawono (2014) desenharam um modelo em 

camadas, o qual reflete a jornada do consumidor enquanto ele acumula percepções e 

respostas por meio de cada ponto de contato com o provedor de serviços. Este modelo 

proposto tem olhado para a literatura passada e as questões que envolvem a 

conceituação e formulação da experiência do cliente (Figura 13). 
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Figura 13 
A estrutura de experiência do cliente 
Fonte: Nasution, Reza & Sembada, Agung & Miliani, Lani & Resti, Novia & Prawono, Desi. (2014, p. 
257). The Customer Experience Framework as Baseline for Strategy and Implementation in Services 
Marketing. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 148. 254–261. 10.1016/j.sbspro.2014.07.041. 

 

Dentre os elementos propostos pelo modelo, o primeiro uso do CEF consiste em 

descrever o processo do cliente-formação de experiência. Propõe que o início da 

jornada, que vai semear a formulação do cliente (a experiência) considera seus 

valores, necessidades e desejos. A próxima etapa da jornada identifica o cliente e 

suas características, as quais interagem com a estratégia de marketing do fornecedor, 

o que resultou na terceira camada de clientes: ter experiência com o referido provedor. 

Essas experiências são divididas em três categorias: pré, durante e pós-consumo do 

serviço. (Nasution et al., 2014). 

 

O acúmulo dessas experiências constitui a quarta camada, para, finalmente, impactar 

a atitude futura do cliente e o comportamento em relação ao fornecedor, descrito na 

quinta camada. Começa analisando a camada mais externa e continua para dentro. 

Se uma mudança negativa de comportamento do cliente for detectada, o analista deve 

examinar qual função ou variáveis moderadoras contribuem para a mudança, se 

houver. Se nem uma for encontrada naquele conjunto particular de variáveis, o exame 
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deve continuar a analisar se a mudança comportamental negativa foi causada por 

qualquer fase do processo pré, durante ou pós-consumo que se acumulou 

negativamente. Os exames podem continuar para identificar se a causa do problema 

está na execução da estratégia de marketing do fornecedor ou na incongruência entre 

a estratégia e as características, necessidades e desejos do cliente (Nasution et al., 

2014). 

 

2.4.4: 2013 – Modelo de relacionamento AA estendido, de Schmitt 

 

O modelo de 1999 preconizado por Smith apresentou os primeiros conceitos de 

customer experience. Anos depois de sua contribuição, com base nos módulos de 

experiência estratégica, sense, feel, think, act e relate, Schmitt (2013) desenvolveu 

um novo modelo integrativo, a partir da extensão do modelo de relacionamento AA 

(attachment-aversion) de Park, Eisingerich e Park (2013), focado no desenvolvimento 

de customer experience com as marcas.  

 

O modelo de Schmitt (2013), denominado “relacionamento Attachment-Aversion" 

(AA), oferece um modelo unificador de relacionamento cliente-marca. Para 

desenvolvê-lo ainda mais como um modelo relevante de psicologia do consumidor, 

pesquisas futuras devem examinar três fatores-chave:  

 

1. A percepção da marca difere das percepções das pessoas; 

2. Que papel as experiências de marca desempenham como 

determinantes dos relacionamentos cliente-marca; e 

3. Como o modelo de relacionamento AA se ajusta a outras estruturas de 

marca. 

 

O modelo de relacionamento AA, de Schmitt (2013), considera a antropomorfização 

de marcas. Ele demonstra as relações de aproximação e rejeição que os clientes têm 

com as marcas e a relevância do relacionamento (Figura 14). 
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Figura 14 
O modelo de relacionamento AA  
Fonte: Schmitt, B. H. (2013, jan). The consumer psychology of customer–brand relationships: 
Extending the AA Relationship model. Journal of Consumer Psychology, 23(2), 249–252. Recuperada 
de https://doi.org/10.1016/j.jcps.2013.01.003. 

 

A relevância do relacionamento baseia-se na distância que os clientes estabelecem 

com a marca, incluindo relações positivas e negativas e a relevância do 

relacionamento com base na proeminência da marca – a percepção de acessibilidade 

das memórias da marca. Nesse sentido, as pessoas tratam marcas como seres 

humanos. As marcas desenvolvem relacionamentos com as pessoas, e pensamentos 

e sentimentos sobre marcas refletem pensamentos e sentimentos em 

relacionamentos pessoais, de fato íntimos. Mais importante, o modelo assume que os 

egos dos consumidores estão intimamente ligados aos pensamentos e sentimentos 

desses relacionamentos de marca (Schmitt, 2013). 

 

2.4.5: 2013 – Modelo escala de Walls 

 
A pesquisa de Walls (2013) resultou no desenvolvimento de uma estrutura contendo 

itens e dimensões que formam a experiência de consumo no contexto de serviços de 
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hoteleiros. O autor definiu três aspectos como base para seu estudo e para a criação 

de sua escala: a) dimensão do ambiente físico; b) dimensão das interações humanas; 

e c) o valor percebido (emocional e cognitivo), conforme framework descrito na Figura 

15. 

 

 
Figura 15 
Framework para entender experiência do cliente 
Fonte: Walls, Andrew R. (2013). A cross-sectional examination of hotel consumer experience and 
relative effects on consumer values. International Journal of Hospitality Management, 32, 179-192. 

 

Esse modelo, testado empiricamente nos Estados Unidos, identificou as dimensões 

que influenciam a experiência de clientes no contexto hoteleiro. Os resultados 

identificados resultaram em uma escala para a operacionalização da experiência de 

consumo no panorama de serviços, composta a partir de diversos trabalhos e teorias 

relevantes da literatura sobre a temática (Walls, 2013). 

 

A partir desse framework (Figura 9), a escala final de Walls (2013) consistiu, 

basicamente, nos componentes das dimensões da experiência do cliente no contexto 

dos serviços de hotelaria Ela comprovou a relação entre os construtos de ambiente 

físico e interações humanas com valor percebido.  

 

Essa escala proposta por Walls (2013) contribuiu academicamente ao sintetizar os 

componentes que atualmente representam a avaliação de clientes de hotéis.  

 

A Tabela 9 detalha a escala proposta pelo autor.  

 



66 

 

Tabela 9 
Escala de Walls sobre as dimensões da experiência do cliente em hotéis 
Dimensões do ambiente físico 

Fator 1 – Design 

O design arquitetônico externo do hotel é atraente. 

O design arquitetônico interior do hotel é atraente. 

A decoração interior do hotel e os artefatos pessoais são atraentes. 

O design do hotel incorpora os recursos naturais circundantes. 

Fator 2 – Manutenção da propriedade 

O hotel tem padrões de conservação / manutenção em toda a instalação. 

O hotel mantém o estado dos móveis. 

A disposição dos móveis do hotel é feito da maneira certa. 

Os materiais utilizados nas instalações do hotel são de elevada qualidade. 

Fator 3 – Fisiológico / ambiente 

O nível de ruído do hotel é agradável em todo o hotel. 

O hotel tocou música que é agradável. 

A temperatura interna do hotel é confortável. 

Dimensões de interação humana 

Fator 1 – Atenção / cuidado 

Os funcionários do hotel preocupam-se com os melhores interesses dos hóspedes. 

Os funcionários do hotel entendem as necessidades específicas dos hóspedes. 

Os funcionários do hotel mostram um interesse sincero em resolver os problemas dos hóspedes. 

Os funcionários do hotel parecem se preocupar com seus clientes. 

Atenção individual é dada pela equipe do hotel. 

Os funcionários do hotel realizam o serviço certo na primeira vez. 

Fator 2 – Profissionalismo 

Os funcionários do hotel são amigáveis. 

Os funcionários do hotel se comportam de maneira profissional. 

Os funcionários do hotel tratam os hóspedes com respeito. 

Os funcionários do hotel são bem tratados. 

Os funcionários do hotel estão sempre dispostos a ajudá-lo. 

Os funcionários do hotel são sempre corteses com os hóspedes. 

Fator 3 – Convidado para Convidado 

Os hóspedes do hotel exibem um comportamento adequado em relação aos outros hóspedes. 

Os hóspedes do hotel valorizam a privacidade dos outros hóspedes. 

Os hóspedes do hotel respeitam os outros hóspedes sendo pacíficos e tranquilos. 

Os hóspedes do hotel são de um nível socioeconômico adequado. 

Fator 4 – Confiabilidade 

Os hóspedes sentem que a privacidade é valorizada pelos funcionários do hotel. 

Os funcionários do hotel fazem você se sentir seguro durante a sua estadia no hotel. 

A equipe do hotel garante que tudo esteja pronto antes da chegada dos hóspedes. 

Fator 1 – Emotivo 

Minha experiência atual de estadia em um hotel é agradável. 

Minha experiência atual de estadia em hotel me faz sentir relaxado. 

Minha experiência atual de estadia em hotel me dá prazer. 

Minha experiência atual em um hotel desperta sentimentos positivos. 

Minha experiência atual de estadia em um hotel me deixa satisfeito. 

Minha experiência atual de estadia em hotel me faz sentir confortável. 

Fator 2 – Cognitivo 

Minha experiência atual de estadia em hotel tem um preço razoável. 

Minha experiência atual de estadia em hotel oferece um bom valor pelo preço. 

A experiência geral do hotel que estou tendo é boa para o preço pago. 

Fator 3 – Social / autoconceito 

Minha experiência atual de estadia em hotel me faz sentir mimada. 

Minha experiência atual de estadia em hotel me faz sentir sofisticada. 

Minha experiência atual de estadia em um hotel me faz sentir moderno e simpático. 

Fonte: Walls, Andrew R. (2013). A cross-sectional examination of hotel consumer experience and 
relative effects on consumer values. International Journal of Hospitality Management, 32, 179-192. 
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O primeiro bloco, utilizado para explorar a experiência percebida pelo cliente, está 

relacionado ao construto de ambiente físico. Em síntese, os resultados do estudo de 

Walls (2013) sugerem que esse é um construto multidimensional, envolvendo uma 

variedade de itens multissensoriais, relativos a visões, cheiros, sabores, sons e 

texturas, que os hóspedes podem encontrar durante sua estadia em um hotel. O 

segundo construto empregado para determinar a experiência de consumo refere-se 

às interações humanas, principalmente entre empregados e clientes (Walls, 2013). 

Por fim, foram selecionados dois construtos associados ao valor percebido que podem 

influenciar o comportamento do consumidor: valor emotivo e valor cognitivo. O valor 

emotivo está vinculado, essencialmente, a componentes afetivos e condições 

sentimentais. O valor cognitivo relata itens que envolvem elementos e estados mais 

intelectuais e racionais (Walls, 2013, citado em Oliveira, 2019). 

 

2.4.6: 2009 – Modelo de Grewal, Levy e Kumar 
 

Grewal, Levy e Kumar (2009) analisaram diversos artigos publicados pelo Journal of 

Retailing durante a última década. A partir dessas revisões, obtiveram material 

suficiente para propor o modelo que destaca a importância de repensar a jornada de 

compra; ou seja, a experiência do consumidor nos diversos ambientes do varejo e as 

interações dela decorrente (Figura 16). 

 

 

 

Figura 16 
Estrutura organizada 
Fonte: Grewal, Dhruv & Levy, Michael & Kumar, V. (2009, mar). Customer Experience Management in 
Retailing: An Organizing Framework. Journal of Retailing, 85(1), 1–14. Recuperada de 
http://www.dhruvgrewal.com/wp-content/uploads/2014/09/2009-JR-
CustomerExperienceManagement.pdf 
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Esse modelo demonstra que fatores macro do meio ambiente no qual a empresa atua 

podem afetar os fatores controlados pelo varejo, como, promoção, preço, 

merchandising, cadeia de distribuição e localização, bem como a experiência do 

cliente. Esses fatores macro afetam diretamente a experiência do cliente no varejo e 

esta, por conseguinte, afeta as métricas financeira e de marketing e o desempenho 

de varejo (Grewal; Levy & Kumar, 2009, p. 2). 

 

2.4.7: 2004 – Modelo de Prahalad e Ramaswamy  

 

A experiência Co criativa do cliente torna-se a própria base do valor. Para Prahalad e 

Ramaswamy (2004), quanto maior o aprendizado das pessoas, maiores as 

possibilidades de se fazer escolhas melhores. Os estudos, Prahalad e Ramaswamy 

(2004) identificaram um pilar importante a partir de interações específicas envolvendo 

espaço, tempo, envolvimento e significado pessoal, criando valor para o consumidor 

(Figura 17). 

 

 

Figura 17 
O novo quadro de referência para a criação de valor 
Fonte: Prahalad, C.K. & Ramaswamy, V. (2004, p. 5). Co-Creating Unique Value with customers. 
Emerald Insight. 32(3), 4-9. Recuperado de https://doi.org/10.1108/10878570410699249 
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No espaço da experiência, o consumidor individual é central e um evento desencadeia 

uma experiência de cocriação. Os eventos assumem um contexto no espaço e no 

tempo, e o envolvimento do indivíduo influencia essa experiência. O significado 

pessoal derivado da experiência de cocriação é que determina o valor para o 

indivíduo. 

 

2.5  Síntese dos modelos teóricos 

 

A síntese dos modelos descritos anteriormente auxiliará no confronto das informações 

levantadas por meio da pesquisa quantitativa e qualitativa. Os atributos identificados 

em cada modelo decorrem da interpretação do teórico. Ressalta-se que 

características identificadas no modelo também são elementos adotados pelo 

marketing, também usados na gestão da experiência do cliente, conforme mostra 

Tabela 10. 

 

Tabela 10 
Atributos identificados nos modelos teóricos 

Elementos Análise 

Sentimento 

A tematização e a utilização de fantasias e imagens que despertem 
sentimento em relação ao produto e seu enquadramento em grupos de 
aspiração, pensamentos e sentimentos ligados às consequências que o 
consumo evoca (Schmitt, 2013); Ding e Tseng, 2015). 

Cinco sentidos 

Os componentes evocativos, multissensoriais do gozo do produto, 
considerados elementos importantes para a melhoria da experiência do cliente 
envolvendo os aspectos sensoriais (cheiro, tato, gosto, visão e audição). 
Schmitt (2013); Nasution et al. (2014). 

Valor 
Necessidade de concentrar os esforços naqueles clientes que vão trazer o 
maior valor para a empresa. Peppers e Rogers (2017) 

Objetivos e  
viagens de 
compras 

Esse efeito está limitado ao início da jornada do cliente, já que os resultados 
podem ser alterados após o cliente interagir com as estratégias traçadas pela 
marca. Nasution et al. (2014) 

Comunicação e 
interação 

A comunicação apresenta-se como um componente da etapa do interagir, de 
seu modelo IDIC. Peppers e Rogers (2017) 

Sentimentos 
pós-consumo 

identificar o nível de satisfação do cliente e cuidar do relacionamento, gerando 
métricas pós-consumo que possam monitorar as alterações na percepção 
sobre o produto. O foco incide na avaliação sobre o sentimento pós-consumo 
em relação aos fatores controlados pelo varejo. Grewal, Levy e Kumar (2009) 

Customização 
e cocriação 

A empresa deve se adaptar à experiência do cliente, com base nas 
necessidades e no valor, para torná-lo mais relevante para o cliente, de modo 
a tornar a vida do cliente um pouco mais fácil e melhor. Nesse sentido, a 
cocriação de experiências é a base do valor do consumidor. O cliente, 
fenomenologicamente, determina o valor, podendo ser por cocriação ou 
customização. Prahalad e Ramaswamy (2004); Peppers e Rogers (2017), 

continua 
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continua 

Elementos Análise 

Experiências 
prévias  

e acumuladas 

O resultado decorre do acúmulo das experiências durante sua jornada com a 
marca. Nasution et al. (2014). 

Fatores 
situacionais: 

Esses autores colocam o foco nos fatores relacionados ao pontos de venda e 
na atividade de varejo para descrever a importância dos valores situacionais 
em relação à experiência do consumidor. Grewal, Levy e Kumar (2009). 

Jornada do 
consumidor: 

Experiências: pré-consumo, consumo e pós-consumo do serviço. O acúmulo 
dessas experiências, então, transcende para o que é representado pela quarta 
camada (a experiência global do consumidor)  Nasution et al. (2014). 

Fonte: Adaptada de Oliveira, M. (2019). Aplicação de customer experience: um estudo com foco no 
setor automotivo do Brasil. (Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Administração da 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, São Paulo, 
SP, Brasil). Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-31052019-153238/pt-
br.php. 

 

Dessa forma, pode se inferir que os atributos descritos na Tabela 10 se bem 

explorados podem proporcionar experiências e sensações agradáveis aos 

consumidores, bem como criam um ambiente aconchegante e atrativo, e configuram 

como vantagem sobre os concorrentes, sendo importantes para criar valor e fixar a 

marca na mente dos consumidores, os quais são valores essenciais no cenário 

mercadológico atual.  
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3 Metodologia 

 

Este capítulo apresenta a metodologia e o procedimento abordado para a consecução 

dos objetivos delineados, esclarecendo sobre tipo de pesquisa realizada, população 

e amostra, elaboração do questionário e coleta e análise dos dados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

O desenvolvimento deste estudo apoia-se em uma pesquisa descritiva, em que, 

segundo Rampazzo (2005), o pesquisador deve observar, analisar, registrar e 

correlacionar os fatos ou fenômenos e ou suas variáveis. Trata-se de um tipo de 

pesquisa que estuda os fatos sem qualquer interferência do pesquisador. Ademais, 

procura-se descobrir, de forma tão precisa quanto possível, a frequência com que 

ocorre um fenômeno, sua natureza e suas características.  

 

Gil (2010) entende as pesquisas descritivas como a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno.  

 

Vergara (2009) reconhece a utilização da pesquisa descritiva quando o objeto da 

investigação é parcialmente conhecido e/ou quando o pesquisador tem por finalidade 

descrever as características de certa população ou fenômeno e estabelecer relações 

entre as variáveis, sem haver nenhum tipo de manipulação de dados.  

 

Para atingir os objetivos delineados nesta dissertação, optou-se por trabalhar com as 

abordagens quantitativa e qualitativa, visando melhor percepção do fenômeno.  

 

Quanto à abordagem quantitativa Fonseca (2002, p. 20) esclarece, 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa 
podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e 
consideradas representativas da população, os resultados são tomados como 
se constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A 
pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, 
considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de 
dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e 
neutros. A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para 
descrever as causas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A 
utilização conjunta da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais 
informações do que se poderia conseguir isoladamente. 
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Malhotra (2001, p. 155) reconhece que “a pesquisa qualitativa proporciona uma 

melhor visão e compreensão do contexto do problema, enquanto a pesquisa 

quantitativa procura quantificar os dados e aplica alguma forma da análise estatística”. 

A pesquisa qualitativa pode ser usada também para explicar os resultados obtidos 

pela pesquisa quantitativa. 

 

O tipo estudo de caso, foco desta dissertação, incide no desenvolvimento de produtos 

e/ou serviços, focalizando a experiência dos clientes nas IES, problematizando as 

possibilidades de mitigar a evasão e aumentar os índices de retenção dos clientes no 

ambiente acadêmico. Como meios de investigação, escolheu-se o estudo de caso, 

que, de acordo com Yin (2005 p. 20), “permite uma investigação preservando 

características holísticas e significativas dos acontecimentos da vida real”.  

 

3.2 Unidade de análise 

 

A unidade de análise refere-se às variáveis ou fenômenos em estudo, envolvendo o 

problema de pesquisa. Por isso, é fundamental a escolha de uma unidade de análise 

adequada aos fins da pesquisa (Collins & Hussey, 2005). Este estudo escolheu como 

unidade de análise a Faculdade Cotemig, localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

A escolha da instituição justifica-se por ser uma das principais Instituições de Ensino 

Superior de Inovação Tecnológica no mercado mineiro e, também, em função da 

acessibilidade, pois a pesquisadora trabalha na instituição. 

 

3.3 Unidade de observação  

 

A unidade de observação envolveu 1 coordenadores professor e 11 professores da 

Faculdade Cotemig. 

 

3.4 População e amostra 

 

A etapa quantitativa foi realizada com o intuito de coletar a opinião dos clientes da 

IES. O universo deste estudo abarca os clientes da Faculdade Cotemig matriculados 

nos seguintes cursos de graduação: Bacharelado em Sistemas de Informação, 

Bacharelado em Ciência da Computação, Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento 
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de Sistemas. Para tanto, aplicou-se um questionário fechado (Apêndice A) para 300 

aluno-cliente da Faculdade Cotemig, na cidade de Belo Horizonte (MG).  

 

Após a constituição da unidade de observação, definiu-se o cálculo da amostra da 

população, para a realização da abordagem quantitativa da pesquisa, em que se 

pretendeu, por meio dos dados encontrados na pesquisa, identificar: “instituições de 

Ensino Superior (IES) que desenvolvem produtos e/ou serviços com foco na 

experiência dos clientes podem garantir a retenção dos mesmos até a conclusão do 

curso”. Entende-se por amostra, de acordo com Gil (2010), todo o universo estimado 

como objeto de investigação e selecionado a partir de fórmulas estatísticas, uma vez 

que as conclusões obtidas a partir desta amostra são projetadas para a totalidade do 

universo, considerando uma margem de erro, identificada com base em cálculos 

estatísticos.  

 

Para o cálculo da amostra (n), foi considerado um quantitativo de 300 respondentes, 

para um nível de confiança estatística de 95%, com uma margem de erro de 5%, 

sendo necessário obter uma amostra de 175 respondentes para a validade estatística 

dos resultados. Para tanto, o cálculo foi realizado utilizando-se um valor crítico (Zα/2) 

de 1,96 e substituindo o valor da margem de erro (E) desconhecida por 0,5, conforme 

preconizado Levine; Berenson; e Stephan (2000) e ilustrado na Figura 18. 

 

 

Em que:  

n = Número de indivíduos na amostra 

Zα/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado. 

σ = Desvio-padrão populacional da variável estudada. 

E = Margem de erro 

Figura 18 
Equação para cálculo da amostra 
Fonte: Levine, D. M., Berenson, M. L., Stephan. (2000). Estatística: Teoria e Aplicações usando 
Microsoft Excel em Português. Rio de Janeiro: LTC. 

 

O termo população estatística de determinado grupo constitui-se de elementos com 

ao menos uma característica comum. Está indiretamente conectado a um grande 

grupo de indivíduos. Por isso, o pesquisador pode considerar como população um 

grupo mais amplo de pessoas, as quais têm a intenção de generalizar os resultados 

de seu estudo (Triola, 2017).  
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Para James; Witten; Hastie e Tibshirani, (2013), população é um termo comparado a 

amostra, significando a seleção de parte da população para representar todo um 

grupo. 

 

A etapa qualitativa ficou composta por 1 professor coordenador e 11 professores. A 

opção por convidar esses participantes se deu em função da necessidade de 

aprofundar a percepção dos clientes sobre a questão problema desta pesquisa, bem 

como de evitar que o resultado não se restringisse apenas a uma perspectiva 

estatística. 

 

3.5 Procedimentos para a coleta de dados 

 

Inicialmente, solicitou-se aos gestores da Faculdade Cotemig autorização para a 

realização da pesquisa com os docentes e discentes da IES. 

 

A coleta de dados pretendeu reunir informações para uso secundário, por meio de 

técnicas de pesquisa especifica – no caso deste estudo, quantitativa e qualitativa. 

 

3.5.1 Pesquisa quantitativa 

 

Nesse tipo de pesquisa, a coleta de dados primários deu-se por meio de um 

questionário aplicado aos clientes da instituição pesquisada. Tal metodologia de 

pesquisa tem por finalidade quantificar os dados e generalizar os resultados da 

amostra para a população-alvo (Malhotra, 2006). Segundo Vergara (2009) pesquisas 

quantitativas são muito utilizadas quando o pesquisador procura descobrir e classificar 

a relação entre variáveis. Ademais, é uma forma de garantir a precisão dos resultados. 

Nessa abordagem, a leitura dos dados coletados dos respondentes pode se traduzir 

em números. Assim, as opiniões e informações são classificadas e analisadas 

estatisticamente. 

 

3.5.1.1 Instrumento para a coleta de dados quantitativos 

 

A IES foi contatada para autorizar a aplicação da pesquisa a seus clientes, 

comprometendo-se a fornecer a base de dados contendo as informações sobre eles. 
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Optou-se pelo questionário exposto no Apêndice (APÊNDICE B), utilizado na coleta 

de dados e construído a partir de questões sobre o perfil sociodemográfico (primeira 

parte) e de questões elaboradas para investigar a percepção dos respondentes 

quanto à gestão da experiência com o cliente e aos fatores de retenção dos clientes 

da IES. Nesta fase, procedeu-se à adaptação da escala de Walls (2013) para 

aplicação no contexto da temática pesquisada. Para tanto, a escala foi ajustada em 

algumas variáveis e fatores foram excluídos, ajustados ou incluídos na estrutura, 

atendendo à seguinte distribuição:  

 

• Dimensões do ambiente físico, Fator 1 – Design; Fator 2 – Manutenção 

da propriedade/sobre a manutenção das instalações da Faculdade 

Cotemig; Fator 3 – Fisiológico/ambiente/sobre os fatores sensoriais da 

Faculdade Cotemig; 

• Dimensões das interações humanas/Fator 1 – Atenção/cuidados/sobre 

a atenção e cuidado dos funcionários da Faculdade Cotemig; Fator 2 – 

Profissionalismo/ sobre o profissionalismo dos professores da 

Faculdade Cotemig; Fator 3 – De aluno para aluno/sobre as relações 

entre alunos da Faculdade Cotemig; Fator 4 – Confiabilidade/sobre 

confiabilidade da Faculdade Cotemig;  

• Dimensões de valor emotivo/cognitivo/Fator 1 – Emotivo/sobre as 

emoções sentidas na Faculdade Cotemig; Fator 2 – Cognitivo/sobre os 

investimentos financeiros realizados na Faculdade Cotemig; Fator 3 – 

Social/autoconceito/retenção /sobre os fatores sociais e de autoconceito 

associados à Faculdade Cotemig/sobre a experiência como um todo na 

Faculdade Cotemig; Fator 4 – Retenção/sobre os fatores retenção 

associados à Faculdade Cotemig/sobre a experiência com as ações 

como fator de retenção na Faculdade Cotemig; e 1 (questão aberta). 

 

3.5.2 Pesquisa qualitativa 

 

A abordagem qualitativa ajuda a esclarecer um fenômeno, permitindo entender como 

os indivíduos dão sentido a seus mundos e às experiências que eles têm do mundo, 

indo ao encontro do objetivo geral da pesquisa (Vergara, 2009). Para Mascarenhas 

(2012), quando o pesquisador deseja estudar com maior profundidade os dados 
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coletados na pesquisa. Esta abordagem é muito utilizada quando se trata de estudo 

de caso. 

 

3.5.1.2 Instrumento para a coleta de dados qualitativos 

 

A coleta de dados foi realizada na modalidade online, por meio da ferramenta Google 

Meet, em que foi agendado um horário comum para todos os participantes, no qual a 

pesquisadora conduziu as perguntas que integram o roteiro de entrevista baseado em 

Customer Experience Management, Caldeira (2021) . A Tabela 11 expõe os objetivos 

específicos alinhados as indagações do roteiro de entrevista. 

 

Tabela 11 
Objetivos específicos e roteiro de entrevista 
Objetivos Questões da pesquisa 

Objetivo específico: Identificar de 
que forma se estrutura a gestão do 
relacionamento com o cliente na 
faculdade 

De que forma o aluno é percebido pela IES em termos de 
relacionamento? 

Como você caracteriza o aluno/cliente de Educação 
Superior? 

De que forma acontece o relacionamento aluno/cliente e a 
IES? 

De que forma está estruturada a gestão de relacionamento 
com o aluno/cliente? 

Objetivo específico: Identificar os 
motivos para criação do programa 
experiência do cliente (ações 
pontuais) 

Quais os motivos para proporcionar ações de experiências 
do cliente?  

Como você ficou sabendo ou foi informado sobre as ações 
de experiência do cliente? 

Objetivo específico: Identificar de 
que forma o programa foi planejado 
e implementado. 

De que forma essas ações foram planejadas? 

Como ocorreu o processo de planejamento das ações de 
experiências com o cliente? 

De que forma as ações foram implantadas? 

Quais os atores envolvidos no processo de implantação? 

Quais as principais dificuldades e facilidades para 
implantação? 

Objetivo específico: Caracterizar as 
ações de experiência do cliente 
(ações pontuais) 

O que caracteriza ações de experiência do cliente? 

Qual sua percepção sobre elas? 

Objetivo específico: Identificar o 
grau de retenção de alunos pela 
Faculdade 

Como que você percebe a permanência/retenção dos 
alunos na IES Faculdade Cotemig? 

Quais os motivos que levam o aluno a sair e a ficar? 

Quais as estratégias de experiência do cliente podem ser 
fatores para retenção? 

Quais são as mais importantes? 

Gostaria de fazer algum comentário sobre esse tema? 

Fonte:  Elaborado pela pesquisadora 



77 

 

Ademais ressalta-se que a abordagem inicial contemplou a apresentação dos 

objetivos de pesquisa. Posteriormente, buscou-se obter consentimento do 

entrevistado. O tempo total transcorrido nas 12 entrevistas foi de 314 minutos de 

gravação. Na sequência, as falas foram transcritas, para a realização da análise de 

conteúdo. As gravações, a transcrição das entrevistas e a categorização dos dados 

foram armazenadas e estão disponíveis para consulta. O período da coleta foi de 

agosto a novembro de 2021. O processo de seleção dos entrevistados ocorreu a partir 

de uma amostragem não probabilística do tipo intencional com os clientes da 

Faculdade Cotemig da cidade de Belo Horizonte. A escolha deste grupo se deu pela 

acessibilidade da pesquisadora à instituição pesquisada.  

 

3.6 Procedimentos para a análise dos resultados 

 

Com a aplicação do questionário, foi possível identificar questões relativas a 

experiência do cliente sob a ótica do aluno. A realização das entrevistas teve por 

finalidade identificar como ocorre o a gestão da experiência do cliente da Faculdade 

Cotemig analisada, pela percepção do coordenador e professores da IES investigada. 

Esta seção apresenta e analisa os resultados identificados no estudo. 

 

3.6.1 Pesquisa quantitativa  

 

Pesquisas quantitativas são utilizadas quando o pesquisador quer descobrir quantas 

pessoas de uma determinada população compartilham uma característica ou um 

grupo de características. Zanella (2011, p. 94) explica: “A pesquisa quantitativa é 

apropriada para medir tanto opiniões, atitudes, preferências e comportamentos”.  

 

Para proceder à análise dos dados, utilizou-se o software estatístico SPSS Statistical 

Package for the Social Science versão 1.0.0-51, o que permitiu avaliar os dados 

estatísticos por meio de análise multivariada. Para efeito das análises estatísticas, 

elaboraram-se estatística descritiva, análise de confiabilidade e alfa de Cronbach. 

 

3.6.1.1 Limpeza dos dados – Verificação de missing e outlier  
 

Migliavacca (2017) sugere que, para se obter maior confiabilidade dos dados, deve-

se proceder a uma verificação criteriosa dos dados perdidos e das observações 
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atípicas. Submeter os dados previamente a análise significa identificar dados perdidos 

ou valores ausentes (missing data ou missing values), além das observações atípicas 

(outliers).  

 

Silva, Chacon, Pederneiras e Lopes (2004) salientam a importância de identificar se 

há outliers, pois os dados de medição podem trazer informações não esperadas, uma 

vez que outliers são elementos que não obedecem a um padrão do conjunto. Diante 

dessas considerações, os dados aqui coletados foram submetidos previamente às 

verificação de missing ou outliers. 

 

3.6.1.2 Análise de confiabilidade 

 

Lee J. Cronbach (1951, como citado em Da Hora e Monteiro e Arica, 2010) apresentou 

o coeficiente alfa de Cronbach como uma forma de estimar a confiabilidade de um 

questionário aplicado em uma pesquisa. Da Hora et al. (2010, p. 6) explicam que 

“ainda não há um formalismo matemático para se dizer se uma escala é válida ou não. 

Por esse motivo, muitos pesquisadores avaliam a validade da escala pelo nível de 

confiabilidade”. Considerando que todos os atributos de um questionário utilizam a 

mesma escala de medição, o coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens 

individuais e da variância da soma dos itens de cada avaliador, por meio da equação 

representada pela Figura 19. 

 

 

Em que:  
k corresponde ao número de itens do questionário; 
s²i corresponde a variância de cada item; e 
s²t corresponde a variância total do questionário, 
determinada como a soma de todas as variâncias 

Figura 19 
Análise do coeficiente Alfa de Cronbach 
Fonte: Da Hora, H. R. M.; Monteiro, G. T. R.; Arica, J. (2010, jun). Confiabilidade em Questionários 
para Qualidade: Um Estudo com o Coeficiente Alfa de Cronbach. Produto & Produção, 11(2), 85-103. 
Recuperada de https://seer.ufrgs.br/ProdutoProducao/article/view/9321/8252 

 

O coeficiente Alfa de Cronbach tem por finalidade medir a correlação entre as 

indagações de um questionário mediante a análise do perfil das respostas dadas pelos 

respondentes, resultando em uma correlação média entre perguntas. 
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3.6.1.3 Estatística descritiva das escalas 

 

A estatística descritiva foi utilizada para fins deste estudo, uma vez que a finalidade 

era analisar o grau de concordância em relação às escalas. Segundo Reis e Reis 

(2002, p. 5), esta é a fase inicial. Após os dados coletados, os métodos de “Estatística 

Descritiva são utilizados para organizar, resumir e descrever os aspectos importantes 

de um conjunto de características observadas ou comparar tais características entre 

dois ou mais conjuntos”. Freund e Simon (2000) explicam esta técnica como um modo 

de admitir resumir, descrever e compreender os dados de uma distribuição, por meio 

de medidas de tendência central (média, moda e mediana), medidas de dispersão 

(valores mínimo e máximo, desvio-padrão e variância), percentis e quartis. 

 

3.6.1.4 Análise de retenção 

 

As dimensões foram qualificadas quanto a sua importância, com base no grau de 

expectativa gerado pelos clientes. As tabelas representando as dimensões foram 

contabilizadas e as pontuações foram atingidas pelas expectativas e desempenho das 

questões do questionário e por suas médias na escala Likert de sete pontos. As 

diferenças entre expectativa e desempenho foram geradas pelas médias de cada 

questão e o gap da dimensão foi gerado pela média das diferenças geradas pelas 

questões pertencentes a cada dimensão. 

 

3.6.2 Pesquisa qualitativa  

 

Após a transcrição, a tabulação e a categorização dos dados, adotou-se a técnica de 

análise de conteúdo. Os dados obtidos por meio do roteiro de entrevista (APÊNDICE 

C), contemplando as falas dos docentes, foram examinados em consonância com o 

levantamento teórico do estudo e para execução dos mapas de categorização utilizou-

se o software Infogram juntamente com o WordCloud gerador de nuvem de palavras. 

 

A análise de conteúdo constitui-se em uma fragmentação de textos, para averiguar 

anormalidades nos dados, possibilitando, assim, um tratamento adequado ao material 

coletado. O conjunto das categorias selecionadas possibilitou interpretações capazes 

de refletir resultados válidos (Bauer & Gaskell, 2002, Franco, 2018 & Vala, 2003).  
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Para alcançar os objetivos definidos neste estudo, optou-se por aprofundar a pesquisa 

por meio da análise de conteúdo. Nesse sentido, os passos metodológicos fornecidos 

por Bardin (2016) e Franco (2018), citados em Mendes & Miskulin (2017 p. 1.051), 

dividiu a análise de conteúdo em três eixos principais: Pré-análise; Exploração do 

material; e Tratamento dos resultados, inferência e interpretação Figura 20.  

 

 

Figura 20 
Análise de conteúdo – metodologia de Franco (2018) Bardin (2016) 
Fonte: Adaptada de Mendes, R. M., & Miskulin, R. G. S. (2017, p. 1051). A análise de conteúdo como 
uma metodologia. Cadernos de Pesquisa, 47(165), 1044-1066. Recuperada de 
https://dx.doi.org/10.1590/198053143988 

 

3.7 Modelo da pesquisa: Escala de Walls – 2013 

 

Este estudo procurou discorrer sobre os Customer Experience, ou Experiência do 

Cliente. O objetivo não foi testar os modelos, e sim verificar, por meio de pesquisa 

quantitativa e qualitativa, a aplicação de Customer Experience nas instituições 

educacionais. 

 

A Figura 21 traduz o modelo adaptado neste estudo. 
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Figura 21 
Framework para entender experiência do cliente modelo de Walls (2013) 
Fonte: Adaptada de Vasconcellos, A. P. de (2015). Dimensões da experiência do cliente no contexto 
de serviços de relações contínuas de associação: adaptação e validação da Escala de Walls (2013). 
(Dissertação de Mestrado. Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, PUCRS. Porto 
Alegre, RS, Brasil). Recuperado de https://hdl.handle.net/10923/7615 

 

Considerou-se a necessidade de adaptar um questionário validado pela escala de 

Walls (2013), parte integrante dos estudos de Vasconcellos (2015), para direcionar as 

questões da escala de Walls considerando a experiência do cliente no âmbito 

educacional. Para atingir seu objetivo de adaptar a escala para a esfera educacional 

e validá-la neste ramo brasileiro, o trabalho se utilizou de uma etapa exploratória, para 

purificação da escala, e de uma etapa descritiva, para validação da mesma. Os 

resultados evidenciaram que a escala adaptada apresentou uma estrutura que 

confirmou a existência da unidimensionalidade, confiabilidade, validade convergente 

e validade discriminante para os fatores estudados ( Walls, 2013) 

 

3.8 Síntese da metodologia 
 

A Tabela 12 apresenta uma síntese metodológica adotada para a investigação do 

tema de estudo. 

 

Tabela 12 
Síntese da metodologia 

Objetivos 
específicos 

Autores 
Coleta de dados 
Análise de dados 

Investigar a 
gestão da 

experiência do 
cliente como 

uma 
estratégia de 

experiência de 
retenção. 

Bretas & Moraes (2016); Barros e Araújo (2018); 
Bergamo et al (2010); Castelucio (2020); Chiesa (2018); 
Costa & Gouveia (2018); Garcia, Lara & Antunes, 2020); 
Masquietto, Pizzinatto, Pizzinatto & Zaccaria (2017); 
Mendonça, Souza, Campos & Nóbrega (2012); Oliveira e 
Rosa (2017); Oliveira e Teixeira (2012); Palacio, 
Meneses & Pérez (2002); Pontes, Ferreira, Silva e 
Martins (2018 p. 522); Silva (2017, p. 22 

Pesquisa quantitativa – 
questionário (Escala de 
Walls 2013) Apêndice B) 
e Análise estatística 
descritiva. 
 
Pesquisa qualitativa – 
entrevista (Apêndice B) 
Análise de conteúdo. 

continua 
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conclusão 

Estimar os 
desafios da 
marca, para 
desenvolver 

produtos com 
foco na 

experiência do 
cliente. 

Bateson e Hoffman (2001); Berry e Parasuraman (1991); 
Bogmann (2000); Bonho (2020); Bravin e Ikeda (2010); 
Bretas e Moraes (2016); Brito (2011); Cardoso (2015); 
Carvalho e Berbel (2001); Chiesa (2018); Churchill e 
Peter (2000); Colombo (2005); Conrad (2016); Facó 
(2005); Gordon (1998); Grönroos (1996); Gummesson 
(2002); Las Casas (2008); Lourenço e Sette (2012); 
Marques (2012); Marques & Mendes (2018); Melo e 
Jesus (2013); Onusic (2011); Santini, Guimarães & 
Severo, 2014); Scarpin, Domingues e Scarpin (2010); 
Severino (2018); Sheth (1994); Sultan e Wong (2012); 
Trindade (2019); Tureta, Rosa e Oliveira (2007); Vergara 
e Amaral (2010). 

Pesquisa quantitativa – 
questionário (Escala de 
Walls 2013) Apêndice 
B) e Análise estatística 
descritiva. 

 

Pesquisa qualitativa – 
entrevista (Apêndice B) 
e Análise de conteúdo 

Validar os 
benefícios de 
uma IES que 
faz sua gestão 
focada em 
proporcionar 
experiências a 
seus clientes. 

Brasil Escola (2021); Ding, C. G.; Tseng, T. H. (2015); 

Froehlich e Scherer (2013); Gordon (1998); Grewal, Levy 
e Kumar (2009); Holbrook e Hirschman (1982); Lemon e 
Verhoef (2016); Nasution, Sembada, Miliani, Resti e 
Prawono (2014); Norton e Pine (2009) ; Oliveira (2019); 
Palmer (2010); Peppers & Rogers, 2017; Pine e Gilmore 
(1998); Prahalad e Ramaswamy (2004); Santos (2020); 
Schmitt (2003); Schmitt (2013); Stone & Woodcock 
(1998);  Vasconcellos (2015); Amaral e Vergara (2011, 
2010); Walls (2013). 

Pesquisa quantitativa – 
questionário (Escala de 
Walls 2013) Apêndice B) 

e Análise estatística 
descritiva. 

Pesquisa qualitativa – 
entrevista (Apêndice B) 
Análise de conteúdo. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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4. Apresentação e discussão dos resultados 

 

Este capítulo apresenta os resultados obtidos por meio da coleta de dados das 

pesquisas quantitativa e qualitativa. A primeira envolve os resultados sobre a 

caracterização da empresa estudada, observando sua história, localização e 

estratégias (APÊNDICE B). A segunda refere-se à análise de conteúdo realizada com 

os docentes e o coordenador de curso da Faculdade Cotemig. 

 

4.1 Resultados da etapa quantitativa 

 

Consideram-se neste tópico da empresa pesquisada o perfil do aluno cliente e os 

resultados concernentes ao questionário de pesquisa. 

 

4.1.1 Caracterização da empresa pesquisada 

 

Fundado em 1971, no bairro Barroca, Belo Horizonte-Minas Gerais, o Colégio Cotemig 

já nasceu apaixonado por tecnologia. O primeiro curso ofertado foi o de Técnico em 

Eletrônica, em uma época em que esse assunto era o suprassumo da inovação. Já 

em seus primeiros anos, sua qualidade no ensino foi reconhecida pelo mercado.  

 

A FIAT Automóveis S/A firmou parceria com o colégio para qualificar a primeira equipe 

de técnicos em eletrônica de sua fábrica de Betim, em 1975. Com a expansão do 

grupo, inaugurou-se, em 1986, a Unidade Floresta, também com a oferta do curso de 

Processamento de Dados. 

 

Em 1999, foi criada a Faculdade Cotemig, que passou a oferecer o primeiro curso de 

graduação em Sistemas de Informação autorizado pelo MEC em Minas Gerais. O 

sucesso do pioneirismo inspirou sua Direção a ampliar a oferta de cursos com atuação 

no ensino da tecnologia (COTEMIG, 2021). Rumo aos 50 anos de caminhada, a 

empresa prepara os alunos para o mercado de trabalho, mediante a oferta de ensino 

de qualidade, em espaços modernos e adequados ao ensino-aprendizagem.  

 

A Tabela 13 elenca os princípios que vêm norteando a Faculdade Cotemig.  
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Tabela 13 
Princípios da Faculdade Cotemig 

Princípio Área Diretriz 

Excelência no 
atendimento aos 
alunos e suas famílias 

Educação tecnológica 

Práticas pedagógicas aplicadas às necessidades 
do mercado, proporcionando aos alunos 
experiências dos saberes humanos e tecnológicos, 
integrando teoria e prática. 

Excelência no 
atendimento aos 
alunos e suas famílias 

Atitude inovadora Estímulo ao pensamento criativo, assumindo riscos 
para fazer melhor e diferente. 

Excelência no 
atendimento aos 
alunos e suas famílias 

Persistência 
Constância na superação de desafios e obstáculos, 
para ser reconhecida como referência em 
educação tecnológica. 

Excelência no 
atendimento aos 
alunos e suas famílias 

Melhoria contínua 
Busca constante na evolução dos processos, com 
atenção às tendências educacionais e 
tecnológicas. 

Excelência no 
atendimento aos 
alunos e suas famílias 

Foco no resultado 
Desenvolvimento de pessoas e otimização de 
recursos e processos para uma entrega de 
qualidade. 

Excelência no 
atendimento aos 
alunos e suas famílias 

Excelência no 
atendimento aos 
alunos e suas famílias 

Cuidado e eficiência nas relações, promovendo 
ambiente de acolhimento, cordialidade e agilidade. 

Excelência no 
atendimento aos 
alunos e suas famílias 

Valorização das 
relações profissionais 

Prática da lealdade, respeito, confiança e 
transparência no relacionamento com professores, 
funcionários administrativos, acionistas e empresas 
parceiras. 

Excelência no 
atendimento aos 
alunos e suas famílias 

Responsabilidade 
social 

Comprometimento com a comunidade, atuando 
como membro consciente da sociedade. 

Excelência no 
atendimento aos 
alunos e suas famílias 

Valorização da 
imagem e reputação 
Institucional 

Dedicação de esforços para a construção contínua 
da imagem de referência no ensino da tecnologia. 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora, a partir do site institucional da IES. 

 

Quando comparada a outras escolas técnicas e faculdades, a Cotemig se destaca 

pela qualidade do ensino e de seu corpo docente, como também pelo reconhecimento 

do mercado de trabalho quanto à capacidade de seus alunos. Tanto que diversas 

empresas já os procuram para estágios e empregos desde o início do curso. A 

realização do estágio supervisionado obrigatório facilita a inserção do aluno no 

mercado. A paixão da Cotemig por tecnologia a diferencia também quanto a sua 

infraestrutura, com laboratórios equipados com computadores de alta performance, 

cursos atualizados e grande quantidade de aulas práticas (Faculdade COTEMIG, 

2021). 
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4.1.2 Informações do aluno-cliente 

 

A Tabela 14 traça um breve perfil dos respondentes, envolvendo sua origem, período 

de ingresso na Cotemig, gênero e faixa etária. 

 

Tabela 14 
Perfil do aluno-cliente da Faculdade Cotemig 

Variáveis Frequência % 

Termo de Consentimento Livre 
Aceito 168 96,0 
Não aceito 7 4,0 

Total 175 100,0 

Origem do aluno-cliente 

Colégio Cotemig 114 65,1 
Outras instituições de ensino 61 34,9 

Total 175 100,0 

Início dos estudos na Faculdade Cotemig durante a pandemia da Covid-19 

Não 105 60,0 
Sim 70 40,0 

Total 175 100,0 

Gênero 
Feminino 36 20,6 
Masculino 139 79,4 

Total 175 100,0 

Faixa etária 

18-20 67 38,0 
21-23 54 31,0 
24-26 16 9,0 
27-29 16 9,0 
31-33 7 4,0 
34-36 7 4,0 
Acima de 37 8 5,0 

Total 175 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

A idade média fixou-se em 23,52 anos, sendo a idade mínima 18 anos e a máxima de 

52 anos e (DP = 5,87). A maioria dos sujeitos pesquisados é do sexo masculino (μ = 

139;79,4%). Dentre os respondentes, 96% aceitaram o TCLE e 4% não aceitaram, 

mas preencheram toda a pesquisa e, por isso, não foram excluídos. Quanto à origem, 

65,1% são oriundos do Colégio Cotemig e 34,9% são provenientes de outras 

instituições de ensino. 

 

4.1.3 Análise estatística 

 

Os resultados desta etapa da pesquisa foram analisados a partir do modelo da escala 

de Walls (2013), que propõe uma estrutura contendo itens e dimensões que formam 
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a experiência do cliente, envolvendo: a) Dimensão do ambiente físico; b) Dimensão 

das interações humanas; c) Dimensão do valor percebido (emocional e cognitivo); e 

d) Dimensão retenção. 

 

4.1.3.1 Análise de dados ausentes (missing e outlier) 

 

Em relação aos dados ausentes ou faltos, nem um item foi excluído (Tabela 15). 

 

Tabela 15 
Dados ausentes ou omissos 

Casos 

Variáveis Frequência Porcentagem 

Válidos 175 100,0 

Omissos 0 0,0 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Os resultados indicam que não foram encontrados dados ausentes ou faltosos na 

amostra. O método de amostragem foi simples, considerando uma amostra de 175 

sujeitos de pesquisa e um intervalo de confiança (percentil) de 95,0%. Não foi 

identificado na amostra outliers. 

 

4.1.3.2 Análise de confiabilidade por meio do coeficiente de Cronbach 

 

A Tabela 16 apresenta os resultados de Alfa de Cronbach no total geral de itens a 

partir da Escala de Walls (2013). 

 

Tabela 16 
Estatísticas de confiabilidade Alfa geral 

Descrição 
Coeficiente  

Alfa de Cronbach () 
Nº de itens 

Alfa de geral ,969 53 

Alfa de geral com a exclusão de um item ,968 52 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Considerando o valor do Coeficiente Alfa de Cronbach () de 0,70 a 1,0 como uma 

consistência interna quase perfeita, o Alfa identificado nesta pesquisa foi de ,969, 

indicando alta confiabilidade nos resultados e sugerindo que os itens estão medindo 

a mesma característica. Realizou-se, ainda, a exclusão de um item, o que gerou um 

Coeficiente Alfa de Cronbach () ,968 sugerindo que todos os itens medem a mesma 
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característica. Remover um item não iria aprimorar substancialmente a consistência 

interna da amostra. 

 

A Tabela 17 refere-se à análise de confiabilidade do Alfa de Cronbach das dimensões 

a partir da Escala de Walls 2013. 

 

Tabela 17 
Estatísticas de confiabilidade por dimensão 

Descrição 
Coeficiente  

Alfa de Cronbach () 
Nº de itens 

Dimensão do ambiente físico ,905 13 
Dimensão das interações humanas ,934 18 
Dimensão do valor emotivo cognitivo ,935 14 
Dimensão retenção ,882 8 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

A análise das dimensões da escala de Walls (2013) permitiu constatar na dimensão 

valor emotivo cognitivo maior valor do Coeficiente Alfa de Cronbach () de ,935, o que 

indica uma consistência de dados quase perfeita. O menor valor do Coeficiente Alfa 

de Cronbach () incidiu na dimensão retenção, com um ,882 mas ainda dentro dos 

parâmetros de 0,70 a 1,0, indicando uma consistência interna quase perfeita. 

 

A Tabela 18 mostra os resultados do Alfa de Cronbach analisados para cada 

dimensão e seus fatores a partir da Escala de Walls (2013). 

 

Tabela 18 
Estatísticas de confiabilidade por dimensão 

Dimensão Fator 
Coeficiente  

Alfa de Cronbach () 
Nº de itens 

Dimensão  
do ambiente físico 

Fator 1 – Design 
Sobre o design da Faculdade 
Cotemig 

,782 3 

Fator 2 – Manutenção da propriedade 

Sobre a manutenção das 
instalações da Faculdade Cotemig 

,887 5 

Fator 3 – Fisiológico e ambiente 

Sobre os fatores sensoriais da 
Faculdade Cotemig 

,810 5 

Dimensão 
das interações 

humanas 

Fator 1 – Atenção/cuidados 

Sobre a atenção e cuidado dos 
funcionários da Faculdade Cotemig 

,940 6 

Fator 2 – Profissionalismo 

Sobre o profissionalismo dos 
professores da Faculdade Cotemig 

,910 5 

continua 
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conclusão 

Dimensão Fator 
Coeficiente  

Alfa de Cronbach () 
Nº de itens 

 

Fator 3 – De aluno para aluno (FAA) 
Sobre as relações entre alunos da 
Faculdade Cotemig 

,747 4 

Fator 4 – Confiabilidade 

Sobre confiabilidade da Faculdade 
Cotemig 

,708 3 

Dimensão do 
valor emotivo 

cognitivo 

Fator 1 – Emotivo 

Sobre as emoções sentidas na 
Faculdade Cotemig 

,959 4 

Fator 2 – Cognitivo 

Sobre os investimentos financeiros 
realizados na Faculdade Cotemig ,451 3 

Fator 3 – Social/autoconceito/retenção 

Sobre os fatores sociais e de auto 
conceito associados à Faculdade 
Cotemig 

,857 4 

Sobre a experiência como um todo 
na Faculdade Cotemig ,873 3 

Dimensão retenção 

Fator 1 – Retenção 

Sobre a experiência com as ações 
como fator de retenção na 
Faculdade Cotemig 

,882 8 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Averiguou-se na dimensão do valor emotivo cognitivo no maior Coeficiente Alfa de 

Cronbach () o valor de ,959 quando se analisaram as emoções sentidas na 

Faculdade Cotemig, o que indica uma consistência de dados quase perfeita. O menor 

Coeficiente Alfa de Cronbach () foi identificado ao analisar-se a variável 

confiabilidade sobre os investimentos financeiros realizados na Faculdade Cotemig, 

gerando um valor de ,451, considerando o mínimo aceitável para o alfa de 0,70. 

Abaixo desse valor, a consistência interna da escala utilizada é considerada baixa. 

Nesse sentido um plano de ação deverá ser estabelecido com a finalidade de 

aumentar a confiabilidade dos discentes quanto aos investimentos realizados na 

instituição de ensino. 

 

4.1.4 Estatística descritiva do questionário de pesquisa 

 

Este bloco de questões refere-se às indagações 1 a 53 do questionário de pesquisa, 

aplicado por meio da escala Likert de sete pontos, variando de (1) Discordo totalmente 

a (7) Concordo totalmente. Obteve-se um total de 175 respostas dos sujeitos 

selecionados para o desenvolvimento desta pesquisa. 
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4.1.4.1 Dimensão do ambiente físico 

 

Nesta etapa da pesquisa, analisou a dimensão do ambiente físico quanto às variáveis 

design, manutenção da propriedade e fisiológico e ambiente da Faculdade Cotemig. 

 

A Tabela 19 apresenta os resultados concernentes ao design da Faculdade Cotemig, 

na percepção do aluno-cliente. 

 

Tabela 19 
Fator 1 – Design 

Design da Faculdade Cotemig N Mínimo Máximo Média 
Desvio- 
padrão 

A parte externa do prédio da Faculdade 
Cotemig é atraente. 

175 1 7 5,27 1,551 

O mobiliário e a decoração interna da 
Faculdade Cotemig são atraentes. 

175 1 7 5,43 1,416 

A estrutura (prédio) da Faculdade Cotemig 
está em harmonia com os recursos naturais 
dos arredores (pracinha, plantas, árvores etc.). 

175 1 7 5,58 1,407 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
 

Sobre essa indagação, identificou-se como maior média, 5,58, a variável: “A estrutura 

(prédio) da Faculdade Cotemig está em harmonia com os recursos naturais dos 

arredores (pracinha, plantas, árvores, etc.)”, com um desvio-padrão de 1,407. 

 

Os resultados expressos na Tabela 20 referem se à manutenção das instalações da 

Faculdade Cotemig. 

 

Tabela 20 
Fator 2 – Manutenção da propriedade  

Manutenção das instalações  
da Faculdade Cotemig 

N Mínimo Máximo Média 
Desvio- 
padrão 

A Faculdade Cotemig tem adequada 
manutenção/conservação de todo o espaço das 
suas instalações. 

175 3 7 6,13 1,034 

A Faculdade Cotemig mantém as boas condições do 
mobiliário. 

175 3 7 6,11 1,048 

A Faculdade Cotemig mantém boas condições dos 
equipamentos. 

175 2 7 6,27 1,002 

A disposição do mobiliário da Faculdade Cotemig é 
feita de modo adequado. 

175 1 7 5,94 1,170 

Os materiais utilizados na Faculdade Cotemig são 
de alta qualidade. 

175 1 7 6,02 1,191 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
 

Os resultados indicam que a Faculdade Cotemig mantém boas condições dos 

equipamentos, com maior média, 6,27, com um desvio-padrão de 1,170. 
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A Tabela 21 explicita os resultados sobre os fatores sensoriais da Faculdade Cotemig. 

 

Tabela 21 
Fator 3 – Fisiológico e ambiente  

Fatores sensoriais da Faculdade Cotemig N Mínimo Máximo Média 
Desvio 
padrão- 

Os níveis de silêncio da Faculdade Cotemig 
são adequados. 

175 1 7 5,45 1,571 

A Faculdade Cotemig toca músicas agradáveis. 175 1 7 5,10 1,747 
A temperatura interna da Faculdade Cotemig é 
confortável. 

175 1 7 5,27 1,696 

O aroma das instalações da Faculdade 
Cotemig é agradável. 

175 1 7 5,60 1,394 

A iluminação nas salas e espaços da 
instalações são adequadas. 

175 1 7 5,99 1,356 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Identificou-se nesta indagação que a maior média, 5,99, foi para o fator “A iluminação 

nas salas e espaços das instalações são adequadas”, com um desvio- padrão de 

1,356. A média geral do constructo fatores sensoriais foi de 5,48. 

 

4.1.4.2 Dimensão das interações humanas 
 

Nesta seção, analisa-se a dimensão interações humanas, envolvendo os fatores de 

atenção e cuidados, profissionalismo, de aluno para aluno e confiabilidade da 

Faculdade Cotemig. 

 

A Tabela 22 descreve os resultados sobre a atenção e cuidado dos funcionários da 

Faculdade Cotemig com o aluno-cliente. 

 

Tabela 22 
Fator 1 – Atenção e cuidados 
Atenção e cuidado dos funcionários da 
Faculdade Cotemig 

N Mínimo Máximo Média 
Desvio- 
padrão 

Os funcionários da Faculdade Cotemig têm o 
máximo cuidado com seus interesses. 

175 1 7 6,02 1,220 

Os funcionários da Faculdade Cotemig 
entendem suas necessidades específicas. 

175 2 7 5,96 1,147 

Os funcionários da Faculdade Cotemig 
demonstram um interesse sincero para 
solucionar seus  problemas. 

175 1 7 5,87 1,330 

Os funcionários da Faculdade Cotemig parecem 
se importar com você. 

175 1 7 5,77 1,397 

Os funcionários da Faculdade Cotemig dão 
atenção individual a você. 

175 1 7 5,62 1,526 

Os funcionários da Faculdade Cotemig atendem 
às suas necessidades logo ao primeiro pedido. 

175 1 7 5,66 1,384 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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Esta questão apresentou maior média, 6,02, para a variável “Os funcionários da 

Faculdade Cotemig têm o máximo cuidado com seus interesses”, com um desvio- 

padrão de 1,220. A média geral do constructo atenção e cuidados foi de 6,81. 

 

Os resultados descritos na Tabela 23 referem-se ao profissionalismo dos professores 

da Faculdade Cotemig. 

 

Tabela 23 
Fator 2 – Profissionalismo 

Profissionalismo dos professores da 
Faculdade Cotemig 

N Mínimo Máximo Média 
Desvio- 
padrão 

Os professores da Faculdade Cotemig têm 
conhecimento adequado. 

175 2 7 6,11 1,240 

Os professores da Faculdade Cotemig se 
comportam de modo profissional. 

175 1 7 6,28 1,163 

Os professores da Faculdade Cotemig tratam 
você com respeito. 

175 3 7 6,58 ,818 

Os professores da Faculdade Cotemig são 
bem preparados para as aulas. 

175 2 7 6,14 1,181 

Os professores da Faculdade Cotemig estão 
sempre dispostos a ajudar. 

175 1 7 6,18 1,303 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

A variável “Os professores da Faculdade Cotemig tratam você com respeito” registrou 

maior média, 6,58, com um desvio-padrão de ,818. A média geral do constructo 

profissionalismo foi de 6,25. 

 

A Tabela 24 mostra os resultados sobre as relações entre aluno-cliente da Faculdade 

Cotemig. 

 

Tabela 24 
Fator 3 – De aluno para aluno 

Relações entre alunos da Faculdade 
Cotemig 

N Mínimo Máximo Média 
Desvio- 
padrão 

Você demonstra um comportamento 
apropriado para com os colegas no ambiente 
acadêmico da Faculdade Cotemig. 

175 3 7 6,47 ,927 

Você dá valor ao relacionamento com os 
colegas no ambiente acadêmico da Faculdade 
Cotemig. 

175 1 7 6,03 1,418 

Você respeita os colegas sendo silencioso nos 
ambientes de estudo da Faculdade Cotemig. 

175 2 7 6,46 ,921 

Você apresenta comportamento apropriado 
com as diretrizes (social e cultural) da 
Faculdade Cotemig. 

175 3 7 6,57 ,791 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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A variável “Você apresenta comportamento apropriado com as diretrizes (social e 

cultural) da Faculdade Cotemig” obteve a maior média, 6,57, com um desvio-padrão 

de ,791. A média geral do constructo de aluno para aluno foi de 6,38. 

 

A Tabela 25 traduz os resultados sobre a confiabilidade da Faculdade Cotemig, na 

percepção do aluno-cliente. 

 

Tabela 25 
Fator 4 – Confiabilidade 

Confiabilidade da Faculdade Cotemig N Mínimo Máximo Média 
Desvio- 
padrão 

Você sente que podem confiar nos conteúdos 
apresentados pelos professores da Faculdade 
Cotemig. 

175 1 7 6,22 1,212 

A Faculdade Cotemig faz você se sentir 
seguro durante a sua permanência nas 
instalações da instituição. 

175 1 7 6,20 1,218 

Os funcionários Faculdade Cotemig 
asseguram que tudo esteja pronto antes de 
você chegar para aula. 

175 2 7 6,06 1,180 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Os resultados apontam maior média, 6,20, para a variável “A Faculdade Cotemig faz 

você se sentir seguro durante a sua permanência nas instalações da instituição”, com 

um desvio-padrão de 1,218. A média geral do constructo confiabilidade foi de 6,16. 

 

4.1.4.3 Dimensão valor emotivo e cognitivo 

 

A Tabela 26 apresenta os resultados sobre as emoções sentidas na Faculdade 

Cotemig pelo aluno-cliente. 

 

Tabela 26 
Fator 1 – Emotivo  

Emoções sentidas na Faculdade Cotemig N Mínimo Máximo Média 
Desvio- 
padrão 

A minha experiência como cliente na 
Faculdade Cotemig me proporciona prazer. 

175 1 7 5,54 1,519 

A minha experiência como cliente na 
Faculdade Cotemig provoca sentimentos 
positivos. 

175 1 7 5,59 1,435 

A minha experiência como cliente na 
Faculdade Cotemig faz eu me sentir satisfeito. 

175 1 7 5,60 1,486 

A minha experiência como cliente na 
Faculdade Cotemig faz eu me sentir 
confortável. 

175 1 7 5,67 1,514 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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A análise das emoções sentidas pelo aluno-cliente da Faculdade Cotemig identificou 

que obteve a maior média, 5,67, a variável “A minha experiência como cliente na 

Faculdade Cotemig faz eu me sentir confortável”, com um desvio-padrão de 1,514. A 

média geral do constructo emotivo foi de 5,60. 

 

A Tabela 27 expõe os resultados sobre os investimentos financeiros realizados na 

Faculdade Cotemig pelo aluno-cliente. 

 

Tabela 27 
Fator 2 – Cognitivo  

Investimentos financeiros realizados na 
Faculdade Cotemig 

N Mínimo Máximo Média 
Desvio- 
padrão 

A experiência geral que encontrei na 
Faculdade Cotemig foi positiva e vale o 
investimento realizado. 

175 1 7 0 1,495 

Conto com apoio financeiro de pais e ou 
familiares para cumprir com compromisso 
financeiro junto a Faculdade Cotemig. 

175 1 7 4,98 2,384 

A experiência emocional proporcionada pela 
Faculdade Cotemig  envolve necessidades, 
expectativas, valores, modelos mentais e as 
concepções pessoais sobre tudo. 

175 1 5 4,07 1,026 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

A variável “A experiência geral que encontrei na Faculdade Cotemig foi positiva e vale 

o investimento realizado” alcançou a maior Média, 5,67, com um desvio-padrão de 

2,384. A média geral do constructo cognitivo foi de 4,52. 

 

A Tabela 28 revela os fatores sociais e de autoconceito associados à Faculdade 

Cotemig, na percepção do aluno-cliente. 

 

Tabela 28 
Fator 3 – Social, autoconceito e retenção 
Fatores sociais e de auto conceito 
associados à Faculdade Cotemig 

N Mínimo Máximo Média 
Desvio- 
padrão 

A minha experiência na Faculdade Cotemig 
me faz sentir orgulho. 

175 1 7 5,56 1,456 

Eu tenho um sentimento de pertencimento à 
Faculdade Cotemig que estou cursando. 

175 1 7 5,21 1,849 

A minha experiência na Faculdade Cotemig  
faz eu me sentir mais preparado para o 
mercado. 

175 1 7 5,59 1,524 

A minha experiência Faculdade Cotemig  
faz eu me sentir mais valorizado pelo 
mercado. 

175 1 7 5,74 1,325 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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Constatou-se que a variável “Minha experiência na Faculdade Cotemig faz eu me 

sentir mais valorizado pelo mercado” atingiu a maior média, 5,74, com um desvio- 

padrão de 1,325.  

 
A Tabela 29 examina a experiência como um todo do aluno cliente na Faculdade 

Cotemig. 

 

Tabela 29 
Fator 3 – Social, autoconceito e retenção 
Experiência como um todo na Faculdade 
Cotemig 

N Mínimo Máximo Média 
Desvio- 
padrão 

A minha experiência na Faculdade Cotemig 
contribui para mudanças na minha forma de ver 
o mundo. 

175 1 7 5,52 1,523 

A minha experiência na Faculdade Cotemig 
contribui para minha evolução como pessoa. 

175 1 7 5,55 1,457 

A minha experiência na Faculdade Cotemig  
contribui para minha evolução como 
profissional. 

175 1 7 5,95 1,321 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

A variável “A minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para minha evolução 

como profissional” alcançou a maior média, 5,95, com um desvio-padrão de 1,321. A 

média geral do constructo social, autoconceito e retenção foi de 5,58. 

 

4.1.4.4 Dimensão retenção 

 

A Tabela 29 mostra os fatores de retenção associados à Faculdade Cotemig, na 

percepção do cliente-aluno. 

 

Tabela 30 
Fator 1 – Dimensão retenção 

Experiência com as ações como fator de 
retenção na Faculdade Cotemig 

N Mínimo Máximo Média 
Desvio- 
padrão 

Eu não trocaria a Faculdade Cotemig por 
outra. 

175 1 7 4,99 1,906 

Eu estou realizada(o) aqui na Faculdade 
Cotemig. 

175 1 7 5,39 1,593 

Eu sou fiel à minha faculdade. 175 1 7 5,21 1,772 

Considero o WhatsApp um importante canal 
de comunicação com a Faculdade Cotemig. 

175 1 7 5,41 1,854 

continua 
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conclusão 

Experiência com as ações como fator de 
retenção na Faculdade Cotemig 

N Mínimo Máximo Média 
Desvio- 
padrão 

Considero a oferta de oficinas e mentorias 
para um melhor preparo do cliente da 
Faculdade Cotemig fundamental. 

175 1 7 5,69 1,511 

Considero a realização de eventos de 
inovação como Hackathons, Meetups e 
Bootcamps para desenvolvimento de 
competências como trabalho em equipe, 
comunicação e gestão ágil da Faculdade 
Cotemig um diferencial acadêmico. 

175 1 7 5,86 1,506 

Considero a emissão de certificados 
intermediários para quem conclui com 
aprovação grupos específicos de disciplinas 
de graduação de suma relevância. 

175 1 7 6,02 1,414 

Considero a realização do programa de pré-
aceleração (Cotemig Startups) de negócios 
um diferencial de mercado. 

175 1 7 5,61 1,701 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

A variável “Considero a emissão de certificados intermediários para quem conclui com 

aprovação grupos específicos de disciplinas de graduação de suma relevância” 

alcançou a maior média, 6,02, com um desvio-padrão de 1,414. A média geral do 

constructo dimensão retenção foi de 5,52. 

 

4.1.4.5 Resultados do a escala de Walls 2013 constructos da pesquisa 

 

Nesta seção, apresenta-se a avaliação dos itens da escala de Walls (2013), em que 

se analisa o somatório identificado nos fatores das dimensões ambiente físico, 

interações humanas, valor emotivo cognitivo e retenção  

 

 

 (Tabela 31). 
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Tabela 31 
Fatores da Dimensão ambiente físico 

Variáveis 
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Design da Faculdade Cotemig 

A parte externa do prédio da Faculdade Cotemig é atraente. 175 0 5,27 6,00 7 1,551 2,407 1 7 923 4,00 6,00 7,00 
O mobiliário e a decoração interna da Faculdade Cotemig são 
atraentes. 

175 0 5,43 6,00 6 1,416 2,005 1 7 950 5,00 6,00 7,00 

A estrutura (prédio) da Faculdade Cotemig está em harmonia 
com os recursos naturais dos arredores (pracinha, plantas, 
árvores etc.). 

175 0 5,58 6,00 7 1,407 1,980 1 7 977 5,00 6,00 7,00 

Manutenção das instalações da Faculdade Cotemig 

A Faculdade Cotemig tem adequada manutenção e 
conservação de todo o espaço das suas instalações. 

175 0 6,13 6,00 7 1,034 1,069 3 7 1073 6,00 6,00 7,00 

A Faculdade Cotemig mantém as boas condições do 
mobiliário. 

175 0 6,11 6,00 7 1,048 1,097 3 7 1069 6,00 6,00 7,00 

A Faculdade Cotemig mantém as boas condições dos 
equipamentos. 

175 0 6,27 7,00 7 1,002 1,005 2 7 1098 6,00 7,00 7,00 

A disposição do mobiliário da Faculdade Cotemig é feita de 
modo adequado. 

175 0 5,94 6,00 7 1,170 1,370 1 7 1039 5,00 6,00 7,00 

Os materiais utilizados na Faculdade Cotemig são de alta 
qualidade. 

175 0 6,02 6,00 7 1,191 1,419 1 7 1053 6,00 6,00 7,00 

Fatores sensoriais da Faculdade Cotemig 

Os níveis de silêncio da Faculdade Cotemig são adequados. 175 0 5,45 6,00 7 1,571 2,467 1 7 953 4,00 6,00 7,00 
A Faculdade Cotemig toca músicas agradáveis. 175 0 5,10 5,00 7 1,747 3,054 1 7 892 4,00 5,00 7,00 
A temperatura interna da Faculdade Cotemig é confortável. 175 0 5,27 6,00 7 1,696 2,876 1 7 922 4,00 6,00 7,00 
O aroma das instalações da Faculdade Cotemig é agradável. 175 0 5,60 6,00 7 1,394 1,943 1 7 980 5,00 6,00 7,00 
A iluminação nas salas e espaços da instalações é adequada. 175 0 5,99 6,00 7 1,356 1,839 1 7 1048 5,00 6,00 7,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
 

A variável “A Faculdade Cotemig mantém as boas condições dos equipamentos” obteve o maior grau de concordância, 1.098, e a 

maior média, 6,27. A variável “A Faculdade Cotemig toca músicas agradáveis” obteve o menor grau de concordância, 892, com a 

média, 5,1.  
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A Tabela 32 explicita os resultados referentes aos fatores da dimensão interações humanas. 

 

Tabela 32 
Fatores da Dimensão interações humanas 
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Atenção e cuidado dos funcionários da Faculdade Cotemig 

Os funcionários da Faculdade Cotemig têm o máximo cuidado 
com seus interesses. 

175 0 6,02 6,00 7 1,220 1,488 1 7 1053 5,00 6,00 7,00 

Os Funcionários da Faculdade Cotemig entendem suas 
necessidades específicas. 

175 0 5,96 6,00 7 1,147 1,314 2 7 1043 5,00 6,00 7,00 

Os funcionários da Faculdade Cotemig demonstram um interesse 
sincero para solucionar seus problemas. 

175 0 5,87 6,00 7 1,330 1,770 1 7 1027 5,00 6,00 7,00 

Atenção e cuidado dos funcionários da Faculdade Cotemig 

Os funcionários da Faculdade Cotemig parecem se importar com 
você. 

175 0 5,77 6,00 7 1,397 1,951 1 7 1009 5,00 6,00 7,00 

Os funcionários da Faculdade Cotemig dão atenção individual a 
você. 

175 0 5,62 6,00 7 1,526 2,330 1 7 983 5,00 6,00 7,00 

Os funcionários da Faculdade Cotemig atendem às suas 
necessidades logo ao primeiro pedido. 

175 0 5,66 6,00 7 1,384 1,916 1 7 990 5,00 6,00 7,00 

Profissionalismo dos professores da Faculdade Cotemig 

Os professores da Faculdade Cotemig têm conhecimento 
adequado. 

175 0 6,11 7,00 7 1,240 1,539 2 7 1070 6,00 7,00 7,00 

Os professores da Faculdade Cotemig se comportam de modo 
profissional. 

175 0 6,28 7,00 7 1,163 1,352 1 7 1099 6,00 7,00 7,00 

Os professores da Faculdade Cotemig tratam você com respeito. 175 0 6,58 7,00 7 ,818 ,670 3 7 1152 6,00 7,00 7,00 

continua 
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conclusão 
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Os professores da Faculdade Cotemig são bem preparados para 
as aulas. 

175 0 6,14 7,00 7 1,181 1,395 2 7 1074 6,00 7,00 7,00 

Os professores da Faculdade Cotemig estão sempre dispostos a 
ajudar. 

175 0 6,18 7,00 7 1,303 1,698 1 7 1081 6,00 7,00 7,00 

Você demonstra um comportamento apropriado para com os 
colegas no ambiente acadêmico da Faculdade Cotemig. 

175 0 6,47 7,00 7 ,927 ,860 3 7 1132 6,00 7,00 7,00 

Relações entre alunos da Faculdade Cotemig 

Você dá valor ao relacionamento com os colegas no ambiente 
acadêmico da Faculdade Cotemig. 

175 0 6,03 7,00 7 1,418 2,010 1 7 1056 5,00 7,00 7,00 

Você respeita os colegas sendo silencioso nos ambientes de 
estudo da Faculdade Cotemig. 

175 0 6,46 7,00 7 ,921 ,848 2 7 1131 6,00 7,00 7,00 

Você apresenta comportamento apropriado com as diretrizes 
(social e cultural) da Faculdade Cotemig. 

175 0 6,57 7,00 7 ,791 ,626 3 7 1150 6,00 7,00 7,00 

Confiabilidade da Faculdade Cotemig 

Você sente que podem confiar nos conteúdos apresentados pelos 
professores da Faculdade Cotemig. 

175 0 6,22 7,00 7 1,212 1,470 1 7 1088 6,00 7,00 7,00 

A Faculdade Cotemig faz você se sentir seguro durante a sua 
permanência nas instalações da instituição. 

175 0 6,20 7,00 7 1,218 1,483 1 7 1085 6,00 7,00 7,00 

Os funcionários Faculdade Cotemig asseguram que tudo esteja 
pronto antes de você  chegar para aula. 

175 0 6,06 7,00 7 1,180 1,393 2 7 1061 5,00 7,00 7,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
 

Apurou-se que quanto maior o valor, maior o grau de concordância com as afirmativas. Alcançou o maior valor a variável “Os 

professores da Faculdade Cotemig tratam você com respeito”, 1.152, e média de 6,58. A variável “Você apresenta comportamento 

apropriado com as diretrizes (social e cultural) da Faculdade Cotemig” alcançou 1.150 e média de 6,57. A soma de 1.132 representa 

a variável “Você demonstra um comportamento apropriado para com os colegas no ambiente acadêmico da Faculdade Cotemig”, 

com uma média de 6,47. Já a variável “Você respeita os colegas sendo silencioso nos ambientes de estudo da Faculdade Cotemig” 
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apresentou soma de 1.131 e média de 6,46. A partir desses resultados, pode-se inferir que existem respeito e cordialidade de 

professor para aluno e de aluno para aluno, revelando, também, um ambiente confortável para quem frequenta e circula nas 

dependências da IES. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 33 referem-se aos fatores da dimensão valor emotivo cognitivo. 
 
Tabela 33 
Fatores da Dimensão valor emotivo cognitivo 

Variáveis 

n 

M
é
d

ia
 

M
e
d

ia
n

a
 

M
o
d
a

 

D
e
s
v
io

 

p
a
d
rã

o
 

V
a
ri

â
n
c
ia

 

M
ín

im
o

 

M
á
x
im

o
 

S
o
m

a
 

Percentil 

V
á
lid

o
 

O
m

is
s
o

 

2
5

 

5
0

 

7
5

 

Emoções sentidas na Faculdade Cotemig 

A minha experiência como cliente na Faculdade Cotemig me 
proporciona prazer. 

175 0 5,54 6,00 7 1,519 2,307 1 7 970 5,00 6,00 7,00 

A minha experiência como cliente na Faculdade Cotemig provoca 
sentimentos positivos. 

175 0 5,59 6,00 7 1,435 2,060 1 7 978 5,00 6,00 7,00 

A minha experiência como cliente na Faculdade Cotemig faz eu 
me sentir satisfeito. 

175 0 5,60 6,00 7 1,486 2,207 1 7 980 5,00 6,00 7,00 

A minha experiência como cliente na Faculdade Cotemig faz eu 
me sentir confortável. 

175 0 5,67 6,00 7 1,514 2,292 1 7 992 5,00 6,00 7,00 

Investimentos financeiros realizados na Faculdade Cotemig 

A experiência geral que encontrei na Faculdade Cotemig foi 
positiva e vale o investimento realizado. 

175 0 5,67 6,00 7 1,495 2,234 1 7 992 5,00 6,00 7,00 

Conto com apoio financeiro de pais e ou familiares para cumprir 
com compromisso financeiro junto a Faculdade Cotemig. 

175 0 4,98 6,00 7 2,384 5,684 1 7 872 3,00 6,00 7,00 

A experiência emocional proporcionada pela Faculdade Cotemig  
envolve necessidades, expectativas, valores, modelos mentais e 
as concepções pessoais sobre tudo. 

175 0 4,07 4,00 5 1,026 1,053 1 5 712 3,00 4,00 5,00 

continua 
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Fatores sociais e de auto conceito associados à Faculdade Cotemig 

A minha experiência na  Faculdade Cotemig me faz sentir 
orgulho. 

175 0 5,56 6,00 7 1,456 2,121 1 7 973 5,00 6,00 7,00 

Eu tenho um sentimento de pertencimento à Faculdade Cotemig 
que estou cursando. 

175 0 5,21 6,00 7 1,849 3,421 1 7 912 4,00 6,00 7,00 

A minha experiência na Faculdade Cotemig  faz eu me sentir 
mais preparado para o mercado. 

175 0 5,59 6,00 7 1,524 2,323 1 7 979 5,00 6,00 7,00 

A minha experiência Faculdade Cotemig  faz eu me sentir mais 
valorizado pelo mercado. 

175 0 5,74 6,00 7 1,325 1,755 1 7 1005 5,00 6,00 7,00 

Experiência como um todo na Faculdade Cotemig 

A minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para 
mudanças na minha forma de ver o mundo. 

175 0 5,52 6,00 7 1,523 2,320 1 7 966 4,00 6,00 7,00 

A minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para minha 
evolução como pessoa. 

175 0 5,55 6,00 7 1,457 2,123 1 7 971 5,00 6,00 7,00 

A minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para minha 
evolução como profissional. 

175 0 5,95 7,00 7 1,321 1,745 1 7 1042 5,00 7,00 7,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

A variável “A minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para minha evolução como profissional” obteve o somatório de 

1.042 e média de 5,95. Já a variável “Conto com apoio financeiro de pais e ou familiares para cumprir com compromisso financeiro 

junto a Faculdade Cotemig.” obteve o menor somatório, 872, e média de 4,98. 

 

A Tabela 34 apresenta os resultados concernentes aos fatores de retenção e às ações de experiência dos clientes realizadas pela 

Faculdade Cotemig.  
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Tabela 34 
Fatores da Dimensão retenção 
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Experiência e ações como fator de retenção na Faculdade Cotemig 

Eu não trocaria a Faculdade Cotemig por outra. 175 0 4,99 5,00 7 1,906 3,632 1 7 873 4,00 5,00 7,00 

Eu estou realizada(o) aqui na Faculdade Cotemig. 175 0 5,39 6,00 7 1,593 2,538 1 7 943 4,00 6,00 7,00 

Eu sou fiel à minha faculdade. 175 0 5,21 6,00 7 1,772 3,141 1 7 911 4,00 6,00 7,00 

Considero o WhatsApp um importante canal de comunicação com 
a Faculdade Cotemig. 

175 0 5,41 6,00 7 1,854 3,438 1 7 946 4,00 6,00 7,00 

Considero a oferta de oficinas e mentorias para um melhor 
preparo do cliente da Faculdade Cotemig fundamental. 

175 0 5,69 6,00 7 1,511 2,284 1 7 996 5,00 6,00 7,00 

Considero a realização de eventos de inovação como 
Hackathons, Meetups e Bootcamps para desenvolvimento de 
competências como trabalho em equipe, comunicação e gestão 
ágil da Faculdade Cotemig um diferencial acadêmico. 

175 0 5,86 7,00 7 1,506 2,268 1 7 1026 5,00 7,00 7,00 

Considero a emissão de certificados intermediários para quem 
conclui com aprovação grupos específicos de disciplinas de 
graduação de suma relevância. 

175 0 6,02 7,00 7 1,414 1,999 1 7 1054 5,00 7,00 7,00 

Considero a realização do programa de pré-aceleração (Cotemig 
Startups) de negócios um diferencial de mercado. 

175 0 5,61 6,00 7 1,701 2,894 1 7 982 4,00 6,00 7,00 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

A variável “Considero a emissão de certificados intermediários para quem conclui com aprovação grupos específicos de disciplinas 

de graduação de suma relevância” obteve o maior somatório, 1.054, e média de 6,02. O somatório 873 refere-se à variável “Eu não 

trocaria a Faculdade Cotemig por outra”, apresentando uma média de 4,99. Nesse contexto, observou-se uma distribuição de dados 

simétrica, uma vez que a média e a mediana estão próximas ou semelhantes. 
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A Tabela 35 descreve os valores do somatório para a dimensão ambiente físico em 

relação ao valor total. 

 

Tabela 35 
Fatores da Dimensão ambiente físico 

Variáveis Soma 
% em relação  

ao valor máximo 

Design da Faculdade Cotemig 

A parte externa do prédio da Faculdade Cotemig é atraente. 923 75 

O mobiliário e a decoração interna da Faculdade Cotemig são 
atraentes. 

950 78 

A estrutura (prédio) da Faculdade Cotemig está em harmonia com os 
recursos naturais dos arredores (pracinha, plantas, árvores etc.). 

977 80 

Manutenção das instalações da Faculdade Cotemig 

A Faculdade Cotemig tem adequada manutenção e conservação de 
todo o espaço das suas instalações. 

1073 88 

A Faculdade Cotemig mantém as boas condições do mobiliário. 1069 87 

A Faculdade Cotemig mantém as boas condições dos equipamentos. 1098 90 

A disposição do mobiliário da Faculdade Cotemig é feita de modo 
adequado. 

1039 85 

Os materiais utilizados na Faculdade Cotemig são de alta qualidade. 1053 86 

Fatores sensoriais da Faculdade Cotemig 

Os níveis de silêncio da Faculdade Cotemig são adequados. 953 78 

A Faculdade Cotemig toca músicas agradáveis. 892 73 

A temperatura interna da Faculdade Cotemig é confortável. 922 75 

O aroma das instalações da Faculdade Cotemig é agradável. 980 80 

A iluminação nas salas e espaços das instalações são adequadas. 1048 86 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Considerando as 175 respostas, o valor total observado foi de (175 x 7= 1.225). 

Verificou-se o maior somatório para a variável “A Faculdade Cotemig mantém as boas 

condições dos equipamentos”, com um índice de 90% do valor total. Já para a variável 

“A Faculdade Cotemig toca músicas agradáveis”, o valor foi de 73%. 

 

A Tabela 36 descreve os valores do somatório para a dimensão interações humanas 

em relação ao valor total. 
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Tabela 36 
Fatores da Dimensão interações humanas 

Variáveis Soma 
% em relação  

ao valor máximo 

Atenção e cuidado dos funcionários da Faculdade Cotemig 

Os funcionários da Faculdade Cotemig têm o máximo cuidado com 
seus interesses. 

1053 86 

Os Funcionários da Faculdade Cotemig entendem suas 
necessidades específicas. 

1043 85 

Os funcionários da Faculdade Cotemig demonstram um interesse 
sincero para solucionar seus problemas. 

1027 84 

Atenção e cuidado dos funcionários da Faculdade Cotemig 

Os funcionários da Faculdade Cotemig parecem se importar com 
você. 

1009 82 

Os funcionários da Faculdade Cotemig dão atenção individual a 
você. 

983 80 

Os funcionários da Faculdade Cotemig atendem às suas 
necessidades logo ao primeiro pedido. 

990 81 

Profissionalismo dos professores da Faculdade Cotemig 

Os professores da Faculdade Cotemig têm conhecimento adequado. 1070 87 
Os professores da Faculdade Cotemig se comportam de modo 
profissional. 

1099 90 

Os professores da Faculdade Cotemig tratam você com respeito. 1152 94 
Os professores da Faculdade Cotemig são bem preparados para as 
aulas. 

1074 88 

Os professores da Faculdade Cotemig estão sempre dispostos a 
ajudar. 

1081 88% 

Relações entre alunos da Faculdade Cotemig 

Você demonstra um comportamento apropriado para com os colegas 
no ambiente acadêmico da Faculdade Cotemig. 

1132 92 

Você dá valor ao relacionamento com os colegas no ambiente 
acadêmico da Faculdade Cotemig. 

1056 86 

Você respeita os colegas sendo silencioso nos ambientes de estudo 
da Faculdade Cotemig. 

1131 92 

Você apresenta comportamento apropriado com as diretrizes (social 
e cultural) da Faculdade Cotemig. 

1150 94 

Confiabilidade da Faculdade Cotemig 

Você sente que podem confiar nos conteúdos apresentados pelos 
professores da Faculdade Cotemig. 

1088 89 

A Faculdade Cotemig faz você se sentir seguro durante a sua 
permanência nas instalações da instituição. 

1085 89 

Os funcionários Faculdade Cotemig asseguram que tudo esteja 
pronto antes de você chegar para aula. 

1061 87 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Considerando-se as 175 respostas, o valor total observado foi de (175 x 7= 1.225). 

Identificou-se que o maior somatório foi para a variável “Os professores da Faculdade 

Cotemig tratam você com respeito”, com um índice de 94%. A variável “Os 

funcionários da Faculdade Cotemig dão atenção individual a você” apresentou o 

menor índice nesta dimensão, 80%. 
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A Tabela 37 apresenta os valores do somatório para a dimensão valor emotivo e 

cognitivo em relação ao valor total. 

 

Tabela 37 
Fatores da Dimensão valor emotivo e cognitivo 

Variáveis Soma 
% em relação  

ao valor máximo 

Emoções sentidas na Faculdade Cotemig 

A minha experiência como cliente na Faculdade Cotemig me 
proporciona prazer. 

970 79 

A minha experiência como cliente na Faculdade Cotemig provoca 
sentimentos positivos. 

978 80 

A minha experiência como cliente na Faculdade Cotemig faz eu me 
sentir satisfeito. 

980 80 

A minha experiência como cliente na Faculdade Cotemig faz eu me 
sentir confortável. 

992 81 

Investimentos financeiros realizados na Faculdade Cotemig 

A experiência geral que encontrei na Faculdade Cotemig foi positiva 
e vale o investimento realizado. 

992 81 

Conto com apoio financeiro de pais e ou familiares para cumprir com 
compromisso financeiro junto a Faculdade Cotemig. 

872 71 

A experiência emocional proporcionada pela Faculdade Cotemig  
envolve necessidades, expectativas, valores, modelos mentais e as 
concepções pessoais sobre tudo. 

712 58 

Fatores sociais e de auto conceito associados à Faculdade Cotemig 

A minha experiência na Faculdade Cotemig me faz sentir orgulho. 973 79 

Eu tenho um sentimento de pertencimento à Faculdade Cotemig que 
estou cursando. 

912 74 

A minha experiência na Faculdade Cotemig  faz eu me sentir mais 
preparado para o mercado. 

979 80 

A minha experiência Faculdade Cotemig  faz eu me sentir mais 
valorizado pelo mercado. 

1005 82 

Experiência como um todo na Faculdade Cotemig 

A minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para mudanças 
na minha forma de ver o mundo. 

966 79 

A minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para minha 
evolução como pessoa. 

971 79 

A minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para minha 
evolução como profissional. 

1042 85 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Considerando as 175 respostas, o valor total observado foi de (175 x 7= 1.225). 

Identificou-se maior somatório para a variável “A minha experiência na Faculdade 

Cotemig contribui para minha evolução como profissional”, com um percentual de 

85%. O menor valor identificado nesta dimensão foi para a variável “A experiência 

emocional proporcionada pela Faculdade Cotemig envolve necessidades, 

expectativas, valores, modelos mentais e as concepções pessoais sobre tudo”, com 

58%. 
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A Tabela 38 exibe os valores do somatório para a dimensão retenção em relação ao 

valor total. 

 

Tabela 38 
Fatores da Dimensão retenção 

Variáveis Soma 
% em relação  

ao valor máximo 

Experiência com as ações como fator de retenção na Faculdade Cotemig 

Eu não trocaria a Faculdade Cotemig por outra. 873 71 

Eu estou realizada(o) aqui na Faculdade Cotemig. 943 77 

Eu sou fiel à minha faculdade. 911 74 
Considero o WhatsApp um importante canal de comunicação com a 
Faculdade Cotemig. 

946 77 

Considero a oferta de oficinas e mentorias para um melhor preparo 
do cliente da Faculdade Cotemig fundamental. 

996 81 

Considero a realização de eventos de inovação como Hackathons, 
Meetups e Bootcamps para desenvolvimento de competências como 
trabalho em equipe, comunicação e gestão ágil da Faculdade 
Cotemig um diferencial acadêmico. 

1026 84 

Considero a emissão de certificados intermediários para quem 
conclui com aprovação grupos específicos de disciplinas de 
graduação de suma relevância. 

1054 86 

Considero a realização do programa de pré-aceleração (Cotemig 
Startups) de negócios um diferencial de mercado. 

982 80 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Avaliando-se as 175 respostas, o valor total observado foi de (175 x 7= 1.225). 

Identificou-se maior somatório para a variável “Considero a emissão de certificados 

intermediários para quem conclui com aprovação grupos específicos de disciplinas de 

graduação de suma relevância”, com um percentual de 86%. A variável que obteve 

menor somatório foi “Eu não trocaria a Faculdade Cotemig por outra”, com 71%. 

 

A Tabela 39 mostra os resultados sobre a dimensão ambiente físico, em que se 

analisou o grau de concordância dos fatores, adotando-se uma escala facilitadora 

para a interpretação de resultado de Discordo totalmente a Concordo totalmente. 

Todos os alunos participantes da pesquisa responderam às 53 indagações do 

questionário. 
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Tabela 39 
Resultados da escala de Walls (2013) para a dimensão ambiente físico 
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Design da Faculdade Cotemig 

A parte externa do prédio da Faculdade Cotemig é 
atraente. 

4 2,3 8 4,6 10 5,7 27 15,4 38 21,7 41 23,4 47 26,9 175 100 

O mobiliário e a decoração interna da Faculdade 
Cotemig são atraentes. 

3 1,7 3 1,7 13 7,4 21 12,0 37 21,1 53 30,3 45 25,7 175 100 

A estrutura (prédio) da Faculdade Cotemig está em 
harmonia com os recursos naturais dos arredores 
(pracinha, plantas, árvores etc.). 

3 1,7 1 ,6 10 5,7 26 14,9 31 17,7 45 25,7 59 33,7 175 100 

Manutenção das instalações da Faculdade Cotemig 

A Faculdade Cotemig tem adequada 
manutenção/conservação de todo o espaço das suas 
instalações. 

- - - - 3 1,7 14 8,0 23 13,1 52 29,7 83 47,4 175 100 

A Faculdade Cotemig mantém as boas condições do 
mobiliário. 

- - - - 4 2,3 15 8,6 18 10,3 59 33,7 79 45,1 175 100 

A Faculdade Cotemig mantém as boas condições dos 
equipamentos. 

- - 1 ,6 4 2,3 7 4,0 15 8,6 55 31,4 93 53,1 175 100 

A disposição do mobiliário da Faculdade Cotemig é feita de 
modo adequado. 

1 ,6 1 ,6 3 1,7 20 11,4 22 12,6 59 33,7 69 39,4 175 100 

Os materiais utilizados na Faculdade Cotemig são de 
alta qualidade. 

1 6 1 6 6 3,4 13 7,4 22 12,6 54 30,9 78 44,6 175 100 

Fatores sensoriais da Faculdade Cotemig 

Os níveis de silêncio da Faculdade Cotemig são adequados. 5 2,9 6 3,4 7 4,0 28 16,0 29 16,6 42 24,0 58 33,1 175 100 
A Faculdade Cotemig toca músicas agradáveis. 8 4,6 6 3,4 12 6,9 49 28,0 17 9,7 26 14,9 57 32,6 175 100 

A temperatura interna da Faculdade Cotemig é confortável. 6 3,4 8 4,6 13 7,4 29 16,6 26 14,9 36 20,6 57 32,6 175 100 

O aroma das instalações da Faculdade Cotemig é 
agradável. 

3 1,7 3 1,7 3 1,7 34 19,4 23 13,1 52 29,7 57 32,6 175 100 

A iluminação nas salas e espaços da instalações são 
adequadas. 

4 2,3 1 ,6 6 3,4 10 5,7 25 14,3 44 25,1 85 48,6 175 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
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Os resultados indicam que para esta dimensão os respondentes escolheram a opção Concordo totalmente para as variáveis “A 

Faculdade Cotemig mantém as boas condições dos equipamentos”, 53,1%”, e “A iluminação nas salas e espaços das instalações é 

adequada”, 48,6%. Verificou-se para a opção Discordo muito um índice de 0,6% para as variáveis “A estrutura (prédio) da Faculdade 

Cotemig está em harmonia com os recursos naturais dos arredores (pracinha, plantas, árvores etc.)”; “A Faculdade Cotemig mantém 

as boas condições dos equipamentos” e “A iluminação nas salas e espaços das instalações são adequadas”. 

 

A Tabela 40 apresenta os resultados sobre a dimensão interações humanas, em que se analisou o grau de concordância dos fatores, 

adotando-se uma escala facilitadora para a interpretação de resultado de Discordo totalmente a Concordo totalmente.  

 

Tabela 40 
Resultados da escala de Walls (2013) para a dimensão interações humanas 

Variáveis 
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Atenção e cuidado dos funcionários da Faculdade Cotemig 

Os funcionários da Faculdade Cotemig têm o máximo 
cuidado com seus interesses. 

2 1,1 1 ,6 3 1,7 16 9,1 22 12,6 51 29,1 80 45,7 175 100 

Os Funcionários da Faculdade Cotemig entendem suas 
necessidades específicas. 

- - 3 1,7 1 ,6 18 10,3 28 16,0 53 30,3 72 41,1 175 100 

Os funcionários da Faculdade Cotemig demonstram um 
interesse sincero para solucionar seus  problemas. 

2 1,1 4 2,3 3 1,7 17 9,7 28 16,0 47 26,9 74 42,3 175 100 

continua 
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Variáveis 
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Atenção e cuidado dos funcionários da Faculdade Cotemig 

Os funcionários da Faculdade Cotemig parecem se importar 
com você. 

2 1,1 4 2,3 6 3,4 22 12,6 23 13,1 48 27,4 70 40,0 175 100 

Os funcionários da Faculdade Cotemig dão atenção 
individual a você. 

5 2,9 3 1,7 8 4,6 24 13,7 24 13,7 45 25,7 66 37,7 175 100 

Os funcionários da Faculdade Cotemig atendem às suas 
necessidades logo ao primeiro pedido. 

1 ,6 5 2,9 6 3,4 24 13,7 34 19,4 40 22,9 65 37,1 175 100 

Profissionalismo dos professores da Faculdade Cotemig 

Os professores da Faculdade Cotemig têm conhecimento 
adequado. 

  3 1,7 9 5,1 7 4,0 20 11,4 43 24,6 93 53,1 175 100 

Os professores da Faculdade Cotemig se comportam de 
modo profissional. 

1 ,6 3 1,7 1 ,6 12 6,9 13 7,4 39 22,3 106 60,6 175 100 

Os professores da Faculdade Cotemig tratam você com 
respeito. 

- - - - 1 ,6 6 3,4 13 7,4 25 14,3 130 74,3 175 100 

Os professores da Faculdade Cotemig são bem preparados 
para as aulas. 

- - 4 2,3 4 2,3 7 4,0 26 14,9 42 24,0 92 52,6 175 100 

Os professores da Faculdade Cotemig estão sempre 
dispostos a ajudar. 

3 1,7 2 1,1 4 2,3 10 5,7 16 9,1 38 21,7 102 58,3 175 100 

Relações entre alunos da Faculdade Cotemig 

Você demonstra um comportamento apropriado para com os 
colegas no ambiente acadêmico da Faculdade Cotemig. 

- - - - 1 ,6 10 5,7 17 9,7 25 14,3 122 69,7 175 100 

Você dá valor ao relacionamento com os colegas no 
ambiente acadêmico da Faculdade Cotemig. 

4 2,3 3 1,7 3 1,7 15 8,6 19 10,9 35 20,0 96 54,9 175 100 

Você respeita os colegas sendo silencioso nos ambientes de 
estudo da Faculdade Cotemig. 

- -- 1 ,6   9 5,1 15 8,6 32 18,3 118 67,4 175 100 

Você apresenta comportamento apropriado com as diretrizes 
(social e cultural) da Faculdade Cotemig. 

-  - - 1 ,6 6 3,4 9 5,1 35 20,0 124 70,9 175 100 

continua 
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conclusão 
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Confiabilidade da Faculdade Cotemig 

Você sente que podem confiar nos conteúdos apresentados 
pelos professores da Faculdade Cotemig. 

1 ,6 - - 10 5,7 7 4,0 17 9,7 36 20,6 104 59,4 175 100 

A Faculdade Cotemig faz você se sentir seguro durante a 
sua permanência nas instalações da instituição. 

1 ,6 1 ,6 4 2,3 18 10,3 12 6,9 35 20,0 104 59,4 175 100 

Os funcionários Faculdade Cotemig asseguram que tudo 
esteja pronto antes de você  chegar para aula. 

  2 1,1 3 1,7 17 9,7 27 15,4 37 21,1 89 50,9 175 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

O maior percentual verificado nesta dimensão foi para a variável “Os professores da Faculdade Cotemig tratam você com respeito”, 

74,3%, para a opção Concordo totalmente. No que tange aos menores percentuais encontrados, identificaram-se as variáveis “A 

Faculdade Cotemig faz você se sentir seguro durante a sua permanência nas instalações da instituição”, 0,6%, quando assinaladas 

as opções Discordo totalmente e Discordo muito respectivamente; e “Os professores da Faculdade Cotemig se comportam de modo 

profissional”, 0,6%, para as alternativas Discordo totalmente e Discordo pouco concomitantemente. Quanto as variáveis “Os 

Funcionários da Faculdade Cotemig entendem suas necessidades específicas”, “Você apresenta comportamento apropriado com 

as diretrizes (social e cultural) da Faculdade Cotemig”, “Você demonstra um comportamento apropriado para com os colegas no 

ambiente acadêmico da Faculdade Cotemig” e” Os professores da Faculdade Cotemig tratam você com respeito”, a opção Discordo 

pouco atingiu 0,6%. Para a variável “Você sente que podem confiar nos conteúdos apresentados pelos professores da Faculdade 

Cotemig”, a opção Discordo totalmente atingiu 0,6%. 
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A Tabela 41 exibe a dimensão interações humanas, em que se analisou o grau de concordância dos fatores, adotando-se uma 

escala facilitadora para a interpretação de resultado de Discordo totalmente a Concordo totalmente. 

 

Tabela 41 
Resultados da escala de Walls (2013) para a dimensão valor emotivo e cognitivo 

Variáveis 
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Total 

D
is

c
o

rd
o

 

to
ta

lm
e
n

te
 

D
is

c
o

rd
o

 

m
u

it
o

 

D
is

c
o

rd
o

 

p
o

u
c
o

 

In
d

if
e
re

n
te

 

C
o

n
c
o

rd
o

 

p
o

u
c
o

 

C
o

n
c
o

rd
o

 

m
u

it
o

 

C
o

n
c
o

rd
o

 

to
ta

lm
e
n

te
 

F
re

q
. 

%
 

F
re

q
. 

%
 

F
re

q
. 

%
 

F
re

q
. 

%
 

F
re

q
. 

%
 

F
re

q
. 

%
 

F
re

q
. 

%
 

F
re

q
. 

%
 

Emoções sentidas na Faculdade Cotemig 

A minha experiência como cliente na Faculdade Cotemig me 
proporciona prazer. 

4 2,3 4 2,3 10 5,7 21 12,0 36 20,6 36 20,6 64 36,6 175 100 

A minha experiência como cliente na Faculdade Cotemig 
provoca sentimentos positivos. 

2 1,1 4 2,3 9 5,1 25 14,3 31 17,7 42 24,0 62 35,4 175 100 

A minha experiência como cliente na Faculdade Cotemig faz 
eu me sentir satisfeito. 

3 1,7 4 2,3 9 5,1 22 12,6 36 20,6 33 18,9 68 38,9 175 100 

A minha experiência como cliente na Faculdade Cotemig faz 
eu me sentir confortável. 

5 2,9 4 2,3 6 3,4 19 10,9 30 17,1 42 24,0 69 39,4 175 100 

Investimentos financeiros realizados na Faculdade Cotemig 

A experiência geral que encontrei na Faculdade Cotemig foi 
positiva e vale o investimento realizado. 

4 2,3 4 2,3 9 5,1 15 8,6 34 19,4 40 22,9 69 39,4 175 100 

Conto com apoio financeiro de pais e ou familiares para 
cumprir com compromisso financeiro junto a Faculdade 
Cotemig. 

37 21,1 3 1,7 4 2,3 16 9,1 17 9,7 18 10,3 80 45,7 175 100 

A experiência emocional proporcionada pela Faculdade 
Cotemig  envolve necessidades, expectativas, valores, 
modelos mentais e as concepções pessoais sobre tudo. 

4 2,3 9 5,1 35 20,0 50 28,6 77 44,0 - - - - 175 100 

continua 

  



111 

 

conclusão 

Variáveis 

1 2 3 4 5 6 7 

Total 

D
is

c
o

rd
o

 

to
ta

lm
e
n

te
 

D
is

c
o

rd
o

 

m
u

it
o

 

D
is

c
o

rd
o

 

p
o

u
c
o

 

In
d

if
e
re

n
te

 

C
o

n
c
o

rd
o

 

p
o

u
c
o

 

C
o

n
c
o

rd
o

 

m
u

it
o

 

C
o

n
c
o

rd
o

 

to
ta

lm
e
n

te
 

F
re

q
. 

%
 

F
re

q
. 

%
 

F
re

q
. 

%
 

F
re

q
. 

%
 

F
re

q
. 

%
 

F
re

q
. 

%
 

F
re

q
. 

%
 

F
re

q
. 

%
 

Fatores sociais e de auto conceito associados à Faculdade Cotemig 

A minha experiência na  Faculdade Cotemig me faz sentir 
orgulho. 

4 2,3 - - 11 6,3 25 14,3 39 22,3 31 17,7 65 37,1 175 100 

Eu tenho um sentimento de pertencimento à Faculdade 
Cotemig que estou cursando. 

12 6,9 6 3,4 11 6,3 29 16,6 28 16,0 24 13,7 65 37,1 175 100 

A minha experiência na Faculdade Cotemig  faz eu me sentir 
mais preparado para o mercado. 

5 2,9 5 2,9 6 3,4 19 10,9 34 19,4 42 24,0 64 36,6 175 100 

A minha experiência Faculdade Cotemig faz eu me sentir 
mais valorizado pelo mercado. 

1 ,6 4 2,3 5 2,9 21 12,0 33 18,9 45 25,7 66 37,7 175 100 

Experiência como um todo na Faculdade Cotemig 

A minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para 
mudanças na minha forma de ver o mundo. 

3 1,7 5 2,9 6 3,4 35 20,0 28 16,0 31 17,7 67 38,3 175 100 

A minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para 
minha evolução como pessoa. 

1 ,6 6 3,4 8 4,6 26 14,9 41 23,4 26 14,9 67 38,3 175 100 

A minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para 
minha evolução como profissional. 

1 ,6 2 1,1 5 2,9 23 13,1 22 12,6 34 19,4 88 50,3 175 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Os maiores valores identificados nesta indagação foram para a variável “A minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para 

minha evolução como profissional”, 50,3%, e a variável “Conto com apoio financeiro de pais e ou familiares para cumprir com 

compromisso financeiro junto a Faculdade Cotemig”, 45,7%, ambas para a alternativa Concordo Totalmente. Os resultados indicam 

que 0,6% dos respondentes discorda totalmente das variáveis “A minha experiência Faculdade Cotemig faz eu me sentir mais 

valorizado pelo mercado”, “A minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para minha evolução como pessoa” e “A minha 

experiência na Faculdade Cotemig contribui para minha evolução como profissional”. 
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Os resultados expostos na Tabela 42 referem-se à dimensão retenção e ao grau de concordância de seus fatores, adotando-se uma 

escala facilitadora para a interpretação de resultado de Discordo totalmente a Concordo totalmente. 

 

Tabela 42 
Resultados da escala de Walls (2013) para a dimensão retenção 
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Experiência das ações como fator de retenção na Faculdade Cotemig 

Eu não trocaria a Faculdade Cotemig por outra. 13 7,4 11 6,3 11 6,3 31 17,7 30 17,1 22 12,6 57 32,6 175 100 

Eu estou realizada(o) aqui na Faculdade Cotemig. 6 3,4 6 3,4 4 2,3 33 18,9 34 19,4 33 18,9 59 33,7 175 100 

Eu sou fiel à minha faculdade. 8 4,6 11 6,3 7 4,0 34 19,4 24 13,7 33 18,9 58 33,1 175 100 

Considero o WhatsApp um importante canal de 
comunicação com a Faculdade Cotemig. 

10 5,7 6 3,4 10 5,7 33 18,9 13 7,4 24 13,7 79 45,1 175 100 

Considero a oferta de oficinas e mentorias para um melhor 
preparo do cliente da Faculdade Cotemig fundamental. 

3 1,7 5 2,9 5 2,9 28 16,0 25 14,3 32 18,3 77 44,0 175 100 

Considero a realização de eventos de inovação como 
Hackathons, Meetups e Bootcamps para desenvolvimento 
de competências como trabalho em equipe, comunicação e 
gestão ágil da Faculdade Cotemig um diferencial acadêmico. 

6 3,4 2 1,1 2 1,1 21 12,0 26 14,9 30 17,1 88 50,3 175 100 

Considero a emissão de certificados intermediários para 
quem conclui com aprovação grupos específicos de 
disciplinas de graduação de suma relevância. 

5 2,9 1 ,6 1 ,6 20 11,4 21 12,0 30 17,1 97 55,4 175 100 

Considero a realização do programa de pré-aceleração 
(Cotemig Startups) de negócios um diferencial de mercado. 

10 5,7 1 ,6 7 4,0 26 14,9 19 10,9 34 19,4 78 44,6 175 100 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
 

A variável “Considero a emissão de certificados intermediários para quem conclui com aprovação grupos específicos de disciplinas 

de graduação de suma relevância” alcançou um índice de 55,4% na opção Concordo Totalmente. Esta variável apresentou 0,6% 

para as opções Discordo totalmente e Discordo muito. 
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4.1.4.6. Correlação entre a dimensão valor emotivo cognitivo e a dimensão 
retenção 

 

A Tabela 43 expõe os resultados referentes ao teste de normalidade das variáveis 

aplicadas no questionário de pesquisa. 

 

Tabela 43 
Testes de normalidade 
 

Variáveis 
Teste de Kolmogorov-Smirnova 

Estatística df Sig. 

Dimensão de valor emotivo/cognitivo    

Fator 3 – Social/autoconceito/retenção 
Fatores sociais e de auto conceito associados à Faculdade Cotemig 

A minha experiência na  Faculdade Cotemig me faz sentir orgulho. ,210 175 ,000 

Eu tenho um sentimento de pertencimento à Faculdade Cotemig que 
estou cursando. 

,205 175 ,000 

A minha experiência na Faculdade Cotemig  faz eu me sentir mais 
preparado para o mercado. 

,211 175 ,000 

A minha experiência Faculdade Cotemig  faz eu me sentir mais 
valorizado pelo mercado. 

,211 175 ,000 

Experiência como um todo na Faculdade Cotemig 

A minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para mudanças 
na minha forma de ver o mundo. 

,217 175 ,000 

A minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para minha 
evolução como pessoa. 

,223 175 ,000 

A minha experiência na Faculdade Cotemig  contribui para minha 
evolução como profissional. 

,289 175 ,000 

Fator 1 – Retenção 
Fatores retenção associados à Faculdade Cotemig 

Experiência com as ações como fator de retenção na Faculdade Cotemig 

Eu não trocaria a Faculdade Cotemig por outra. ,180 175 ,000 

Eu estou realizada(o) aqui na Faculdade Cotemig. ,181 175 ,000 

Eu sou fiel à minha faculdade. ,193 175 ,000 

Considero o WhatsApp um importante canal de comunicação com a 
Faculdade Cotemig. 

,256 175 ,000 

Considero a oferta de oficinas e mentorias para um melhor preparo do 
cliente da Faculdade Cotemig fundamental. 

,247 175 ,000 

Considero a realização de eventos de inovação como Hackathons, 
Meetups e Bootcamps para desenvolvimento de competências como 
trabalho em equipe, comunicação e gestão ágil da Faculdade Cotemig 
um diferencial acadêmico. 

,278 175 ,000 

Considero a emissão de certificados intermediários para quem conclui 
com aprovação grupos específicos de disciplinas de graduação de 
suma relevância. 

,310 175 ,000 

Considero a realização do programa de pré-aceleração (Cotemig 
Startups) de negócios um diferencial de mercado. 

,239 175 ,000 

a. Correlação de Significância de Lilliefors 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Os resultados do teste de normalidade mostram que todas as variáveis 

apresentaram Sig de (0,000), indicando uma distribuição de dados diferente do 
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normal (p < 0,05), ou seja, dados não paramétricos. O teste de normalidade 

Kolmogorov-Smirnov compara o ECDF (função de distribuição acumulada empírica) 

de seus dados de amostra com a distribuição esperada se os dados foram normais. 

Se essa diferença observada é adequadamente grande, o teste vai rejeitar a 

hipótese nula de normalidade população. Se o valor de p do teste for inferior a seus 

α escolhidos, pode-se rejeitar a sua hipótese nula e concluir que a população é não 

normal ou o teste é não paramétrico. Para executar a correlação das variáveis, é 

importante executar o teste de normalidade.  

 

A Tabela 44 apresenta a correlação entre algumas variáveis da dimensão valor 

emotivo e a dimensão retenção. 

 

Tabela 44 
Correlação entre as variáveis da dimensão valor emotivo e cognitivo e a dimensão 
retenção 

Correlações rô de Spearman 

A minha experiência 
na Faculdade 

Cotemig me faz sentir 
orgulho. 

Eu não trocaria a 
Faculdade Cotemig 

por outra. 

FE-3 A minha experiência 
como cliente na Faculdade 
Cotemig faz eu me sentir 

satisfeito. 

Coeficiente de 
Correlação 

1,000 ,539** 

Sig. (2 extremidades) . ,000 

N 175 175 

FR1- Eu não trocaria a 
Faculdade Cotemig por 

outra. 

Coeficiente de 
Correlação 

,539** 1,000 

Sig. (2 extremidades) ,000 . 
N 175 175 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Correlações rô de Spearman 

Eu tenho um 
sentimento de 

pertencimento à 
Faculdade Cotemig 
que estou cursando. 

Eu sou fiel à minha 
faculdade. 

Eu tenho um sentimento de 
pertencimento à Faculdade 

Cotemig que estou 
cursando. 

Coeficiente de 
Correlação 

1,000 ,660** 

Sig. (2 extremidades) . ,000 

N 175 175 

Eu sou fiel à minha 
faculdade. 

Coeficiente de 
Correlação 

,660** 1,000 

Sig. (2 extremidades) ,000 . 

N 175 175 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

continua 
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conclusão 

Correlações rô de Spearman 

A minha experiência 
na Faculdade 

Cotemig contribui 
para minha evolução 

como pessoa. 

Eu estou realizada(o) 
aqui na Faculdade 

Cotemig. 

A minha experiência na 
Faculdade Cotemig 
contribui para minha 

evolução como pessoa. 

Coeficiente de 
Correlação 

1,000 ,667** 

Sig. (2 extremidades) . ,000 

N 175 175 

Eu estou realizada(o) aqui 
na Faculdade Cotemig. 

Coeficiente de 
Correlação 

,667** 1,000 

Sig. (2 extremidades) ,000 . 
N 175 175 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Correlações rô de Spearman  

FE-1 A minha 
experiência como 

cliente na Faculdade 
Cotemig me 

proporciona prazer. 

minha experiência na  
Faculdade Cotemig 

me faz sentir orgulho. 

A minha experiência como 
cliente na Faculdade 

Cotemig me proporciona 
prazer. 

Coeficiente de 
Correlação 

1,000 ,773** 

Sig. (2 extremidades) . ,000 

N 175 175 

A minha experiência na  
Faculdade Cotemig me faz 

sentir orgulho. 

Coeficiente de 
Correlação 

,773** 1,000 

Sig. (2 extremidades) ,000 . 
N 175 175 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (2 extremidades). 

Fonte: Dados da pesquisa (2021) 

 

Os resultados indicam que a correlação entre as variáveis “A minha experiência na 

Faculdade Cotemig me faz sentir orgulho” e “Eu não trocaria a Faculdade Cotemig 

por outra” apresentou um coeficiente de correlação de ,539, indicando uma 

correlação moderada. Por conseguinte, as variáveis “Eu tenho um sentimento de 

pertencimento à Faculdade Cotemig que estou cursando” ,1000 e “Eu sou fiel à 

minha faculdade” registrou ,660, significando uma correlação forte. Já a correlação 

entre as variáveis “A minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para minha 

evolução como pessoa” e “Eu estou realizada(o) aqui na Faculdade Cotemig” 

alcançou um coeficiente de (,667), revelando-se, uma correlação, forte. As variáveis 

“A minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para minha evolução como 

pessoa” e “Eu estou realizada(o) aqui na Faculdade Cotemig” obtiveram um 

coeficiente de ,1000, revelando-se uma correlação forte.(Filho & Silva Junior, 2009) 
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4.1.4.7. Resultados sobre a experiência proporcionada pela Faculdade Cotemig 
como fator de retenção para o cliente-aluno 

 

A Figura 22 apresenta os motivos apontados pelos alunos-clientes para 

permanecerem na Faculdade Cotemig, a partir de sua experiência. Esta questão 

apresentou mais de uma resposta por respondente. Os resultados foram elencados 

conforme o número de ocorrências, ou seja, o número de vezes que o termo foi 

citado na indagação. 

 

 

 

Figura 22 
Motivos para o aluno-cliente permanecer na Faculdade Cotemig, a partir de sua 
experiência na IES. 
 

De 292 ocorrências identificadas, a opção que alcançou o maior número de citações 

foi “Professores”, 43. Esse resultado mostra claramente o reconhecimento dos 

docentes por parte do aluno-cliente. A opção “Ensino” ficou em segundo lugar, com 

36 citações, seguida de “Qualidade”, 33, e “Nome no mercado", 19, que a cada ano 

se evidencia ainda mais, tornando-se um importante motivador para permanência.  

 

Outros atributos foram identificados nas respostas em menor número de 

ocorrências, a saber: Estrutura/Infraestrutura, 12; Conteúdo, 9; Oportunidades, 8; 

Reconhecimento no mercado, 8; e Ambiente, 7. Faculdade boa, Inovação, 

Laboratórios e Referência na área de T.I. foram apontadas com 4 citações. 

Acolhimento, Aulas práticas, Diploma, Especializada em tecnologia, Grade 

curricular, Localização e Proximidade receberam 3 citações. Atendimento, 

Comodidade, Crescimento profissional, Desconto, Didática, Equipamentos, Equipe, 

Professores        043 
Ensino         036 
Qualidade        033 
Nome no mercado       019 
Estrutura/Infraestrutura       012 
Conteúdo        009 
Oportunidades        008 
Reconhecimento no mercado      008 
Ambiente         007 
Tecnologia        007 
Aprendizado        005 
Colégio         005 
Conhecimento        005 
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Funcionários, Investimento, Networking, Mercado de trabalho, Pessoas, 

Profissionais e Visibilidade no mercado receberam 2 citações. Acessível, Amigos, 

Atenção, Aulas na vida real, Aulas videoconferências, Colaboradores, Colegas, 

Comodismo, Confiança, Conforto, Eventos/programas, Excelência, Experiência dos 

profissionais, Familiaridade, Fies, Formação, Imagem, integração com o mercado, 

Nome valorizado, Novas técnicas, Plataforma online, Preço, Referência profissional, 

Satisfação, Startup, Valor do aluno no mercado, Visão de empreendedorismo, Visão 

de mercado, Competência e Vantagem no mercado de trabalho receberam 1 

citação. 

 

4.2 Resultados da etapa qualitativa 

 

Nesta seção, apresenta-se a caracterização dos entrevistados selecionados para 

integrar a entrevista que deu origem à análise de conteúdo. 

 

4.2.1 Caracterização dos entrevistados 

 

Quanto ao gênero dos entrevistados, 4 são mulheres e 8 são homens; quanto à 

idade, 3 têm entre 26 e 35 anos; 4 têm entre 36 e 45 anos, 4 têm entre 46e 55 anos 

e 1 não respondeu; quanto ao estado civil, 8 são casados, 2 são divorciados e 2 são 

solteiros; quanto à formação acadêmica, 2 são mestrandos, 1 é mestre, graduado 

em Ciências da Computação e Ciências Contábeis, e pós-graduado em Engenharia 

de Software, 1 é mestre em Direito privado, pela Escola Superior de Advocacia da 

OAB-MG, 1 é analista de Sistemas e mestre em Engenharia de Software, 1 é mestre 

em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento, 1 é mestre em Modelagem 

Matemática Computacional, 1 é mestre em Tecnologia, 3 são mestres, sem citação 

de área específica e 1 é doutor em Literatura (somam-se, assim, 2 mestrandos, 9 

mestres e 1 doutor); quanto ao tempo de atuação no ensino superior, 3 declararam 

entre 1 e 6 anos, 3 entre 6 e 12 anos, 3 entre 12 e 18 anos e 3 acima de 18 anos; 

quanto ao tempo de atuação na Faculdade Cotemig, 7 declararam entre 1 e 6 anos, 

1 entre 6 e 12 anos, 2 entre 12 e 18 anos, 1 acima de 18 anos e 1 apenas 1 

semestre; e quanto ao tempo de atuação no curso, 3 declararam entre 1 e 6 anos, 

3 entre 6 e12 anos, 2 entre 12 e18 anos, 1 acima de 18 anos e 2 não responderam.  
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4.2.2 Apresentação dos resultados da pesquisa qualitativa 

 

Os resultados apresentados são oriundos dos relatos de 11 professores e 1 

coordenador de curso da Faculdade Cotemig, obedecendo-se à sequência de 

perguntas descritas no Apêndice C – Roteiro de entrevista. 

 

Nesta fase da pesquisa, o intuito foi identificar dentre os entrevistados sua 

percepção sobre as ações pontuais da experiência do cliente-aluno praticadas pela 

Faculdade Cotemig. 

 

A Figura 23 mostra o modo como o aluno é percebido pela IES em termos de 

relacionamento. 

 

 

[...] ver a instituição com 
relacionamento com o aluno, eu vejo 
ali muito de uma forma assim muito... 
Eu não diria tão perto assim. Está 
muito mais divulgando coisas que a 
instituição está promovendo. Eu não 
vejo nada no sentido de querer fazer 
uma escuta constante, de entender os 
alunos, sabe. [E-Dani] 
 
Objeto central da própria instituição [...] 
O direcionamento que a gente tem da 
instituição sempre foi focar no 
aprendizado do aluno, tendo ele como 
ponto focal. [E-Gil] 
 
Eu, desde o primeiro momento que eu 
ingressei no Cotemig, eu sempre 
percebi um cuidado muito grande com 
o aluno. É um cuidado em todos os 
sentidos. [E-Jun] 

Figura 23 
Mapa de categorização – Como o aluno é percebido pela IES em termos de 
relacionamento (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

Os resultados indicam que os alunos têm facilidade de acesso. Ou seja, sempre 

que necessário, é possível haver uma conversa do aluno com os órgãos de 

coordenação, direção e supervisão. Até pelo tamanho da instituição, essa 

acessibilidade flui de maneira eficaz. Além disso, constatou-se um relacionamento 

Como o aluno é percebido 
pela IES em termos de 

relacionamento
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ético coerente com as premissas da IES, conforme mostram os relatos a seguir, 

O acesso do aluno tanto com professores e coordenadores, até direção, eu 
acho que é um acesso relativamente fácil. Talvez em tempos de pandemia, 
um pouquinho mais burocrático por causa do Enem, mas eu vejo isso de fácil 
acesso. [...] Tirando aqueles momentos que são burocráticos, igual uma 
avaliação institucional e tal, eu, dentro desse tempo, nunca vi ações do tipo 
“Ah! Vamos fazer aqui uma roda de escuta para tentar entender”. Eu, como 
professor, já até fiz alguma coisa nesse sentido. Quando a disciplina, de 
repente, não estava interessante, já fiz isso, mas foi uma ação individual 
minha. Pode ser que outros professores também tenham feito. [E-DANI] 
 
Em termos de relacionamento, aqui é uma instituição que o aluno tem um 
acesso. É uma instituição que tem condição de perceber o aluno em algumas 
particularidades. Então, tem como. A gente tem como. Acho que fazer um 
trabalho um pouco mais personalizado, entendeu? Já tem o histórico dele, e 
tudo. Além do mais, né, como são, às vezes, alunos que vêm do colégio, isso 
também ajuda a criar uma percepção maior. [E-GABR] 
 
Prover um ensino de qualidade, um relacionamento ético, coerente, sempre 
buscando uma comunicação simples, transparente e, ao mesmo tempo que 
convidasse os alunos, a se sentir bem à vontade e serem, de fato, quem eles 
quisessem ser. Então, assim, eu sempre percebi um ambiente bem 
profissionalizado, bem sério, buscando qualidade, mas, em contrapartida, 
também provendo um bom ambiente de convívio e de aprendizado. [E-JUNE] 
 

Aos poucos, mudanças foram sendo observadas na Faculdade Cotemig sobre a 

percepção do aluno como cliente, como mostra o relato a seguir. 

A percepção que eu tinha antigamente era uma relação muito aluno/ 
professor, e ponto final. Não passava disso. Assim, não tinha nenhuma outra 
relação [...] Tanto é que eu fico brincando: “Para de chamar o aluno de 
cliente!”. Mas eu custei a perceber isso. É uma outra mentalidade que eu 
tenho...[...] As coisas estão mudando muito, tanto pela gestão quanto pelo 
mercado da pandemia. Está até chamar o aluno de “cliente”, ver que o aluno 
é um cliente. [E-LUCI] 

 

Observou-se que a IES passou a ser vista como uma empresa prestadora de 

serviços educacionais. Ao longo dos anos, o conceito de aluno visto como cliente 

foi se modificando. Aquela relação restrita de professor e aluno foi deixando de 

existir e a forma de relacionar com o aluno foi deixando de vê-lo somente como 

aluno e passando a vê-lo como cliente evoluiu dentro do ambiente da Faculdade 

Cotemig. 

 

Constatou-se que a IES estabeleceu um canal bastante acessível de comunicação 

direto envolvendo sua diretoria, coordenação e professores com o aluno/cliente, 
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como mostram os relatos a seguir. 

Olha, eu acho que a faculdade trata o aluno com bastante cuidado e atenção. 
Acho que os alunos se sentem bastante ouvidos pela faculdade. Eles têm 
um canal de comunicação bem direto com a coordenação, com a diretoria e, 
até mesmo, com os professores. Então, eu acho que isso é um ponto muito 
positivo. Pelo menos, eu vejo muitos alunos elogiando também essa 
facilidade que eles têm de ter essa comunicação direta. [E-SOPH] 
 
Eu acho um bom relacionamento. Nunca percebi dos alunos nada negativo 
assim. De um modo geral, durante todo esse tempo que eu tô lá, eu acredito 
que seja um relacionamento bom, sem críticas. Eles percebem a direção e a 
coordenação presentes. Eles não apontam dificuldades em relacionamento 
com coordenação, com os próprios professores. De um modo geral, eu 
acredito que eles percebam a faculdade de uma forma positiva. [E-VIR] 
 

A percepção de uma relação familiar foi identificada nos depoimentos. Resultados. 

A IES dá ao aluno/cliente a liberdade como se ele estivesse em sua casa em relação 

tanto à infraestrutura quanto ao relacionamento com as pessoas, como mostra o 

relato a seguir. 

Olha, pensando como representante do Cotemig, vamos falar assim, eu vejo 
que há uma relação muito familiar da escola com o aluno. Então, eu vejo que 
muitos alunos, por exemplo, eles têm liberdade de estar na faculdade como 
se eles estivessem em casa. [...] A gente tem uma relação muito próxima. 
Eu, por exemplo, tenho uma relação muito próxima com os alunos. 
Compartilho, coisas pessoais com os alunos. Então, assim, tudo faz parte do 
nosso dia a dia. Então, é uma relação bem próxima mesmo, e eu considero 
uma proximidade um pouco familiar. [E-LUCA] 
 

A valorização do aluno ocorre por parte do todos os colaboradores da Faculdade 

Cotemig, gerando uma imagem positiva e uma boa impressão da IES na visão do 

aluno/cliente, como mostra o depoimento a seguir.  

Existe uma valorização muito importante por parte dos docentes e dos 
servidores administrativos com os alunos, com os clientes. Sempre em todos 
os contatos que eu tive, né, na vivência com todos meus colegas aqui no 
Cotemig, sempre tive essa impressão muito positiva de muito bom 
relacionamento e boa impressão dos alunos. [E-LUCB] 

Os atributos prioridade e responsabilidade foram identificados nos resultados 

quando o docente entende que o aluno-cliente deve ser prioritário e a 

responsabilidade da IES é prepará-lo de modo responsável, como mostra o relato 

a seguir. 

Eu percebo que o aluno lá na faculdade Cotemig é tido como uma prioridade. 
A experiência dele, o que ele vivencia, eu percebo uma atuação diferenciada. 
Quando a gente compara, por exemplo, com outras instituições que eu já 
lecionei,  eu acredito no cuidado, atenção e zelo. [E-CAMI] 
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Com responsabilidade e consciência, que a IES tem um papel muito presente 
na transformação e na educação de um profissional que vai estar sendo 
formado e orientado para o mercado. [E-THIA] 
 

Perceber o relacionamento da IES considerando o aluno como cliente acabou sendo 

uma constatação ao longo dos resultados para essa indagação. Apesar de ser uma 

discussão frequente, esse aluno se mantém na Faculdade Cotemig desde os 

tempos de Colégio. Além disso, observou-se que alunos saíram e retornaram. 

Então, o comportamento de retorno à Faculdade Cotemig indica a fidelidade com a 

marca da IES. Ou seja, mesmo buscando alternativas de ensino, o cliente retorna, 

pois sua satisfação está na IES onde passou boa parte de sua vida acadêmica, 

como mostra o depoimento a seguir. 

A visão que tenho é que a gente tem uma percepção muito que o aluno é um 
cliente da instituição. Tem muito essa discussão se o aluno é ou não um 
cliente. Ele é um cliente da Instituição! Eu entendo que, muitas vezes, ele é 
um cliente bem fiel, porque ele vem muitas vezes ali desde a época do 
colégio e continua na faculdade. Eu conheço alguns casos de alunos, 
inclusive, que saíram da faculdade Cotemig e logo depois foram pra outra 
faculdade e voltaram. Falaram: “Olha, não gostei. Voltei para cá”. [E-ENOC] 

 

Quanto à caracterização do aluno/cliente de Educação Superior, os resultados 

estão sintetizados na Figura 24. 

 

 

O alunos, muito com a preocupação da 
questão do diploma em si, eles vêm. Eu 
tenho a percepção que eles vêm muito mais 
preocupados não com o conhecimento 
adquirido, mas muito mais pelo título que 
eles vão ter no final do curso. [E-Dani] 
 

São alunos que estão vendo a faculdade 
como investimento de empregabilidade. Eu 
vejo um pouco assim: ele é uma pessoa que 
entrou na instituição pagando e imaginando 
que aquilo vai ter um retorno na frente com 
algum emprego, alguma coisa nesse 
sentido. [E-GABR] 

Figura 24 
Mapa de categorização – caracterização do aluno-cliente de Educação Superior 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

Constatou-se que boa parte dos alunos-clientes espera da IES a diplomação. O 

título é o objetivo, muitas das vezes até mesmo, em detrimento do conhecimento. 

caracterização do 
aluno-cliente de Educação 

Superior 
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O foco principal do aluno é o diploma, como revela o relato a seguir. 

De modo geral, é logico que existem alunos altamente dedicados, mas, de 
certa forma, parece que o todo o esforço, até econômico ou mesmo de 
dedicação, é muito em prol dessa questão de alcançar o diploma. [...] Mas 
eu percebo isso. Eles [estão] muito focados em ter o diploma. Assim, a gente 
vê isso muito mais gritante, principalmente com os alunos que estão no final 
do curso, o quanto é sofrido para eles, o quanto que eles brigam por qualquer 
coisa para justamente ter o diploma Quando ocorre algum problema, até 
administrativo ou alguma coisa nesse sentido, é criado um atrito muito 
grande, e você vê que é por causa da questão do “título”. [E-DANI] 
 

Observa-se em uma grande parcela dos alunos-clientes o foco na obtenção do 

diploma, ficando a aquisição do aquisição do conhecimento em segundo plano, 

como mostra o depoimento a seguir. 

[...] Não são todos, mas tem uma grande parcela que vem com isso assim. 
Vê que a dedicação, tipo passar na régua dos 60, sabe, não há um interesse. 
Eu não vejo, mas isso também eu vou falar que eu não sinto que talvez seja 
só responsabilidade deles. Pode ser até a questão da metodologia, um 
engajamento que a gente possa não estar promovendo isso, né. Então, 
assim, não quero dizer que seja também só responsabilidade deles, isso. [E-
DANI] 
 

O perfil do aluno-cliente caracteriza-se como jovem, com predomínio do sexo 

masculino, pele branca e parda, menos maduro ou imaturo e oriundo do Colégio 

Cotemig, como mostram os relatos seguintes. 

Eu vejo um aluno que vem muito do colégio. Como a gente tem o colégio, 
então são alunos que já conhecem um pouco ali a instituição, o modelo de 
trabalho. Então, eles já têm ali uma certa disciplina [...] Obviamente que a 
gente lida com muitos alunos que vêm de outras experiências, né. Então, é 
um aluno que ele já é mais bem orientado, né. Eu falo porque eu já tive 
experiências com outras instituições também e, normalmente, é mais, é... 
Como é que eu posso dizer? Mais aberto, isso, , né [...] Então, ele é um aluno 
que já está também muito próximo ali com as relações do mercado.  Como 
ele já conhece isso, ele vem também trazendo essas bagagens, né. A 
maioria, vamos falar assim, veio do colégio. Eu acredito que tenha esse perfil, 
né, essa característica. [E-VIRG] 
 
Ah! Com relação à idade, são jovens, né, iniciando a vida adulta, né. Muitos 
deles são provenientes do próprio colégio Cotemig e já atuantes no mercado 
de trabalho. Então, assim, muito comum. A grande maioria já trabalha na 
própria área, né. Então, tão procurando o curso com o objetivo de 
qualificação mesmo, né. É uma qualificação superior, uma vez que ele tem a 
qualificação técnica. Ah! Com relação a sexo, a grande maioria é masculino. 
Temos poucas meninas, poucas mulheres no curso. Com relação à cor, 
predominantemente branca ou parda. [E-GILB] 
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É um aluno, digamos assim, um pouco menos maduro que a média de alunos 
de ensino superior, mas, por outro lado, ávido por conhecimento. É um bom 
ouvinte, e daí a necessidade de o professor adaptar um pouco sua 
comunicação, sua abordagem para atrair a atenção desses alunos [...] Esse 
aluno ainda é um pouco imaturo em relação ao ambiente acadêmico. [E-
JUNE] 
 

Os resultados também apontam um perfil de aluno de baixa renda, com um nível de 

conhecimento muito baixo, grande dificuldade de escrita, interpretação e de oratória 

e necessidade de apoio em todos os sentidos, além de pertencer a um público que 

já chega cansado para aula, como mostra o relato a seguir. 

São alunos de baixa renda, com a formação do ensino fundamental e médio. 
É um nível muito baixo, com muita dificuldade de escrita, de oratória, de 
interpretação de texto impressionante [...] Como eu dou aula de duas 
disciplinas teóricas, eu vejo a dificuldade de interpretar as coisas. Então, são 
alunos com muita dificuldade, que precisam de um apoio maior em todos os 
sentidos, sabe. São aquelas pessoas que trabalham o dia inteiro. 
Principalmente, o curso de EAD, que é uma formação mais rápida, O público 
é diferente do curso de sistema de formação, mas é mesmo no sistema de 
formação. São os meninos que trabalham o dia inteiro, né, e chegam 
cansados pra aula, né. A aula tinha que ser uma coisa bacana para eles, e 
não é um coisa bacana. Se torna um peso. [E-LUCI] 
 

Constataram-se diversas características dos alunos-clientes. Na percepção dos 

entrevistados, são interessados, de médio poder aquisitivo, que pagam pelo curso 

e, desse modo, valorizam todo o conhecimento obtido. Sua principal finalidade é 

alcançar no futuro excelentes oportunidades de trabalho, que proporcionem bons 

salários, como mostram os relatos a seguir. 

Bom, eu acho que a gente tem, basicamente, dois perfis de aluno, né. São 
os alunos que têm muito interesse nesse curso, porque enxergam hoje uma 
excelente oportunidade de trabalho. E tem outro perfil, que eu acho que é 
mais por aptidão mesmo, né: os meninos que têm interesse em T.I, jogos e 
afins. Eu acho que é, basicamente, os dois principais perfis que a gente tem 
hoje de aluno. Ele se interessa. Eu percebo muito isso dos alunos que a 
gente tem tido recebendo nos últimos anos. Eu acho que a gente tinha, um 
tempo atrás, mais esse perfil das pessoas que tinham interesse na área. 
Mas, por gostar, por alguma afinidade, hoje em dia eu acho que tá metade, 
né. Eu acho que esse grupo aí, que, às vezes, tem até afinidade ou não, mas 
tá muito mais focado no mercado, né. Vê oportunidades excelentes, um 
mercado que tem muitas oportunidades, bons salários, inclusive pessoas 
que já têm uma graduação, tentando uma outra graduação. [E-SOPH] 
 
O nosso aluno é muito especial, né. Normalmente, não é um aluno com alto 
poder aquisitivo; é um aluno que a gente percebe que é de médio poder 
aquisitivo e que precisa daquela formação ali pra melhorar a sua vida e quer 
melhorar sua vida. Muitas vezes, ele paga a própria faculdade com o estágio 
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ou o emprego na área de T.I que ele já tem, né. Isso faz com que ele valorize 
mais o curso que ele tá fazendo, né. Quando a própria pessoa está 
financiando o curso, normalmente, ela dá mais valor, né, valoriza mais, falta 
menos, né. São alunos bons de se relacionar. A gente raramente tem casos 
de alunos malcriados, digamos assim, revoltados, bagunceiros. Isso não 
acontece, né,  alunos que peitam a autoridade do professor. Nada disso. 
Então, são alunos, normalmente, interessados. Procuram monitoria, 
procuram horário livre... [E-VIRG] 
 
Eu acho que o nosso aluno tem o perfil de alguém que predomina, que já 
está na área de T.I e que busca a faculdade para ampliar seus horizonte, ter 
uma formação sólida, e assim por diante, é o que predomina, Há também 
aqueles que não têm ainda conhecimento de T.I e vêm buscar para iniciar 
como nova formação, mas eu acho que predomina quem já é da área. [E-
LUCIB] 
 

O fato de a Faculdade atuar no segmento tecnológico resulta em maior esforço e 

desafios para os docentes, em especial, para manter a atenção e o engajamento 

desse aluno-cliente, como mostra o relato a seguir. 

Bom, nós temos uma peculiaridade grande, que nós somos uma escola de 
tecnologia, né, e, muitas das vezes, os nossos alunos eles já vêm do próprio 
curso técnico de uma outra escola do grupo. Então, ele é um aluno que, por 
ser de tecnologia, traz um desafio muito grande para o professor, porque hoje 
tem uma vasta diversidade muito grande de material disponível pra estudo 
né, e outros cursos online, às vezes, ofertado por um valor muito inferior ao 
de um diploma, de um título, melhor dizendo. Então, esse é um desafio muito 
grande para nós professores, que não pode concorrer com essas 
ferramentas, porque elas agregam também... É um desafio manter o 
engajamento do aluno com a nossa disciplina e com o curso. [E-THIA] 
 

O aluno-cliente da Faculdade Cotemig é visto pelo mercado e, por meio dos 

docentes, acaba recebendo divulgação de vagas disponíveis nas empresas. 

Formam-se profissionais que atendem o mercado eficazmente, como mostra o 

depoimento a seguir. 

A média dos nossos alunos... São alunos muito bons, né, até porque os 
cursos de tecnologia do Cotemig têm um diferencial, têm um foco muito em 
questões práticas também, que eram, por exemplo, uma dificuldade que eu 
tinha na minha época de graduação, né, e, aí, eu tenho feedback igual. Por 
exemplo, semana passada eu divulguei algumas vagas diretamente nas 
turmas que algumas empresas me passam e falei: “Olha, me indica alguém 
lá da Faculdade Cotemig”. Eles não pedem para divulgar em outros locais. 
Então assim, eu entendo que os alunos bons, claro que tem aluno que é 
muito melhor, aluno que é muito pior, né, mas são os alunos bons, gente que 
forma, gente que atende bem o mercado. 
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No que tange à forma de relacionamento aluno-cliente e a IES, os resultados estão 

sumarizados na Figura 25. 

 

 

Eu vejo que existem esses encontros 
que são mais informais. Aí, ás vezes, 
um aluno que tem um relacionamento 
mais próximo com professor e tal tem 
essas avaliações né? Um outro 
momento que talvez aconteça aí é uma 
promoção. São essas atividades 
culturais que tem né, mesmo 
esportivas, né. Quer queira ou não, um 
momento que abre um diálogo 
diferente né, que acontece de os 
próprios professores participarem, né. 
Essa coisa informal ali acaba que 
também é interessante. Mas, assim, de 
modo geral, eu vejo que tem um pouco 
dessa coisa informal, mas tem esses 
rituais também que estão 
acontecendo. [E-DANI] 

Figura 25 
Mapa de categorização – Forma de relacionamento aluno-cliente e a IES 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

Constatou-se uma relação ativa, em que a Faculdade Cotemig estabelece contato 

com o aluno-cliente à medida que surgem demandas, por exemplo, no período de 

rematrícula ou, até mesmo, para passar informações sobre o próprio curso, como 

caracteriza o depoimento a seguir. 

 
Tem uma relação ativa, forte e atuante com relação a uma comunicação 
pedagógica, por exemplo, questionando os alunos sobre o andamento do 
próprio curso, a percepção dos alunos com relação à própria faculdade. 
Então, têm esse envolvimento proativo da faculdade e avaliações. Tem 
também a parte de aviso mesmo e de interação com relação ao oferecimento 
de monitoria, oferecimento de outros serviços que não só os avaliativos, mas 
é como forma de avaliação institucional. Seria mais por meio das avaliações 
que acontecem duas vezes por semestre e, também, reativo, né. Eu sei que 
a gente tem um canal bastante aberto, né, com os nossos alunos. Então, 
alguma dúvida que parta deles, alguma questão que venha deles, eu sei que 
a própria diretoria, o próprio coordenador e o administrativo estão sempre 
aptos a recepcioná-los. [E-GILB] 
 
Acho que é bem parecido aí com o que eu respondi no início. Eu vejo que 
segue todas as normas, todos os procedimentos. Mas, por outro lado, 
também busca exercitar a escuta ativa e fazer as adaptações que esse 

Forma de relacionamento 
aluno-cliente e a IES
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público nos demanda sempre, né, de evoluir, de trazer inovações. [E-JUNE]. 
Eu acredito que tanto no contato com os professores, quanto coordenação, 
direção e outros funcionários, RH, acho que passa por um sentido geral, tudo 
que eles precisam ali, desde financeiro. Acho que é tudo na instituição. Eu 
imagino que deva ter alguma organização, alguma sistemática para isso, 
mas eu desconheço. [E-CAMI]. 
 

Em seu relato, um entrevistado considera que a relação da IES com o aluno-cliente 

é difícil, comparando-a à chegada a um restaurante, e não ter o cardápio. O cliente 

tem que se deslocar até o garçom para pedir, como mostra o relato abaixo descrito. 

 
É uma pessoa chata que incomoda [...] estou sendo sincera. É uma pessoa 
chata que incomoda [...] O aluno é um pé no saco. Incomoda ainda mais 
quando chega no balcão do atendimento pra encher o saco. Mas eu acho 
que, se a gente tivesse um processo muito bem organizado, não tinha aluno 
ligando nem aluno chegando no balcão. Se a gente tivesse um sistema de 
formação, um portal integrado, se tudo fosse automatizado... Como isso não 
está bem desenhado, vira um incômodo. O negócio é muito manual, muito 
informal, e acaba gerando muita demanda. Como não está bem desenhada, 
muitas coisas são manuais, tudo em planilhas. Pelo amor de Deus! Ainda é 
assim. E acaba gerando muito trabalho e acaba gerando encheção de saco 
para o administrativo [...] Então, como coordenadora, quando eu fui 
coordenadora, como era trabalhoso lidar com aluno! Tinham muitas 
demandas manuais... Envia e-mail aqui, envia e-mail ali... Pelo amor de 
Deus! Isso não pode existir mais [E-LUCI]. 
 

O acesso do aluno-cliente às pessoas que estão ocupando os cargos é uma forma 

de relacionamento possível na IES, como corrobora o relato a seguir.  

Eu acho que, dessas formas, a mais próxima é mesmo o contato que ele tem 
com as pessoas que estão ocupando os cargos, né. A gente costuma ter um 
trânsito, um acesso. É bem individualizado, é humanizado. Essa é a palavra. 
Ele consegue ter esse contato direto com pessoas, e não com uma 
burocracia e tal. E tem esse contato mais rosto a rosto, né. [E-GABR] 
 

Observou-se uma forte preocupação da Faculdade Cotemig com a manutenção 

desse aluno-cliente, bem como uma melhoria significativa em seu processo de 

divulgação da IES, caracterizando uma forma de relacionamento. Além disso, o 

contato frequente e a busca de solução dos problemas do alunado também são 

maneiras com as quais a IES se relaciona com seus discentes, como mostra o relato 

a seguir. 

Eu acho que até mesmo o processo de entrada, de divulgação do Cotemig, 
ele evoluiu muito nos últimos tempos. Eu achava que deixava muito a desejar 
esse processo de divulgação da faculdade do que ela tem a oferecer. Então, 
muita gente nem sabia que existia a Faculdade Cotemig. Eu acho que, uma 
vez que o aluno já se torna nosso aluno-cliente, a faculdade tem uma 
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preocupação muito grande em manter esse aluno. E, além de manter contato 
com frequência, tenta entender possíveis problemas que podem estar 
acontecendo, para tentar manter esse aluno na instituição. 
 

Averiguou-se que fatores como IES de pequeno porte, cursos na mesma área e o 

professor na linha de frente facilitam o relacionamento entre o aluno-cliente e a IES. 

Esse quadro poderia ser diferente se a Faculdade Cotemig não se enquadrasse 

nessas características, como mostra o depoimento a seguir. 

Bom, o professor é a linha de frente [...] Então, assim, grande parte do 
relacionamento é o relacionamento padrão aluno/professor. No nosso caso, 
a gente tem a vantagem de ser uma faculdade pequena e de apenas cursos 
numa mesma área.  Então, os professores, todos, falam a mesma língua. 
Não temos professores de outros cursos dando algumas disciplinas dentro 
do nosso, da nossa área. Isso acontece muito em faculdades maiores, e aí 
gera uma certa dificuldade. Às vezes, vem o professor da Engenharia dando 
aula para Computação. Isso é muito comum em faculdades maiores. [E-
VIRG] 
 

Ou seja, a presença de aluno-cliente da mesma área facilita o relacionamento, como 

registra o depoimento a seguir. 

[...] Então, sendo todo mundo da mesma área, já facilita demais esse 
relacionamento da linha de frente aluno com o professor. Os professores são 
muito abertos a contatos extra horário de aula. Pelo mural do Meet, antes era 
por e-mail. Antes desses recursos aí, a gente tinha o e-mail que era a 
principal forma, né. Enfim, até redes sociais. Com o restante da faculdade, o 
relacionamento é tranquilo. Assim, também não se dá basicamente pelo 
atendimento, né. A gente tem poucos funcionários ali, mas todo mundo se 
conhece. O pessoal, já conhece todos os alunos. Então, é um 
relacionamento bem direto. O disciplinário, normalmente, também já 
conhece todos os alunos. Então, é um relacionamento bem pessoal. Assim, 
o que obviamente é uma vantagem né, isso nas faculdades grandes é 
impossível de acontecer. Os meios de comunicação, basicamente, são o 
mural do nosso portal, o mural das turmas do Classroom, e-mail e redes 
sociais. Apesar dos nossos alunos não seguirem muito Instagram, não terem 
muito esse perfil assim, quem segue, quem gosta, está sempre ali, e nós 
temos um perfil bem ativo lá nas redes, né. Eu acho que funciona bem 
também como comunicação. [E-VIRG] 
 

A reciprocidade e o conhecimento da proposta da instituição são características que 

contribuem para que o aluno-cliente goste da Faculdade e, consequentemente, 

aconteça um bom relacionamento entre aluno, professor e IES, como retrata o 

depoimento a seguir. 

Olha, eu acredito que seja muito recíproca. Os alunos reconhecem muito a 
faculdade e se sentem inseridos, né. Então, assim, é de diversas formas, né. 
Até mesmo, pegando aqui em questões de diversidade também, eu vejo isso, 
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né. A gente não tem, vamos falar assim, né, situações adversas, né. Eu acho 
que é muito raro a gente ter uma situação em que o aluno não tá entendendo 
ali a proposta né, da nossa instituição. Muito, muito raro mesmo. Então, eu 
vejo que é uma relação muito recíproca mesmo. [E-LUCA] 
 

Os resultados indicam a predominância do relacionamento dentro e fora de sala de 

aula. Mesmo diante das mudanças decorrentes da pandemia Covid-19, esse 

relacionamento se manteve, como mostram os relatos a seguir. 

De que forma acontece o relacionamento na minha percepção? Bom, 
acontece em sala de aula e fora de sala de aula, né, seja com a modalidade 
presencial, que sempre foi antes da pandemia, seja após a pandemia. É esse 
padrão, né. Num nível assim, abrangente geral, acho que ele prevaleceu nas 
aulas ao vivo, né. Logicamente, temos interagido com os alunos e pelo 
Google Classroom interagimos de forma assíncrona. [E-LUCB] 
 
Eu vou passar minha percepção lá dentro de sala de aula. Eu vejo assim, né, 
por ser uma instituição, às vezes, um pouquinho menor, né, que a gente tem 
uma possibilidade de focar mais, de entender um pouco melhor o aluno. 
Assim, no online, talvez, dificulta um pouquinho. A gente não vê, muitas 
vezes, as pessoas e tal, mas no presencial a gente vê muito isso, a 
proximidade que tem de aluno, de feedback. Então, por exemplo, tem aluno 
aqui que, sei lá, já saiu da faculdade tem uns cinco anos, e o cara ainda me 
manda mensagem, né, de comunicação. Então, assim, eu tendo que ter um 
relacionamento ali de parceria, de entender de que ali é um local onde ele 
vai evoluir, ele vai crescer, ele vai melhorar alguma coisa na vida dele. 
 

Via de mão dupla, expressão elencada por um dos entrevistados, demonstra 

claramente o relacionamento entre o aluno-cliente e a instituição, no qual o discente 

expressa carinho e reconhecimento e valorização pela Faculdade Cotemig, 

conforme relato a seguir. 

É uma via de mão dupla, né, principalmente agora, que eu estou tendo um 
contato maior como coordenador dos cursos. Eu percebo até o carinho de 
alguns alunos. Por exemplo, formaram no curso técnico, se graduaram em 
outra escola e estão voltando para escola nesse momento, buscando um 
novo título. Então, eu percebo que os alunos têm uma relação de carinho 
muito grande com a escola, devido a tudo que é proporcionado ao ensino, 
às tecnologias, que estão em sincronia com o que o mercado está pedindo, 
a todas as ações que a escola promove ao longo do curso, desde o colégio 
técnico até a Universidade, finalizando aí com a cereja do bolo o “PIT”. [E-
THIA] 
 

 

A Figura 26 sintetiza os resultados sobre a estrutura da gestão de relacionamento 

com o aluno/cliente. 
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Sim, existe. Existem procedimentos 
formais, normatizados, né. Eu 
percebo isso.  Um exemplo clássico, 
né: se um aluno não ficar satisfeito 
com a nota, tudo bem, ele se dirige 
ao professor, conversa... Se há um 
acordo, beleza, houve. Se não há um 
acordo, o aluno vai ter que formalizar 
uma reclamação. Terá que ir pra um 
órgão deliberativo, né, um comitê 
deliberativo da faculdade. Então, eu 
vejo como bem estruturada e é com 
processo bem definido. [E-LUCB] 
 
Olha, eu acho que não. Nesse ponto, 
assim, tecnicamente falando, não 
conheço. [E-LUCA] 

Figura 26 
Mapa de categorização – Estrutura da gestão de relacionamento com o aluno-
cliente (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

Os resultados apontam como ferramentas para a gestão de relacionamento o site 

institucional, as mídias sociais (WhatsApp, Instagram, Meet), o professor, que se 

tornou um importante veículo de comunicação na IES, o uso de agência de 

publicidade e o fácil acesso do aluno-cliente à diretoria sempre que necessário. Os 

depoimentos corroboram esta questão. 

Não, assim nunca tive acesso. Não me recordo de eu ter lido um documento. 
Têm as ferramentas, os meios de comunicação... Então, a faculdade tem o 
próprio site dela, onde ela disponibiliza uma série de informativos. A própria 
ferramenta do Meet também permite, né, comunicar via mural. O Cotemig 
trabalha também com uma agência de publicidade. Então, disponibiliza 
vídeos, né, nas principais mídias. Enfim, então, acho que são algumas 
formas de comunicação Imagino eu que também deva existir comunicações 
acadêmicas, né, de cunho financeiro, mas percebo sempre, assim, iniciativas 
de comunicação. Não saberia elencar formalmente todas que estão 
disponíveis, mas que eu consigo identificar né, acompanhando aí o dia a dia 
da faculdade. [E-JUNE] 
 
É, eu acho que a comunicação aqui começa muito na figura do professor. 
Quando a gente quer fazer alguma coisa na instituição, os professores são 
comunicados. Eles atuam na sala. Então assim, eu acho que começa uma 
comunicação pensando a partir do professor, né. Pelo que eu observo, eu 
acho que eles têm um acesso muito frequente, por exemplo, ao WhatsApp e 
tal, né, esses canais. Então, ele tende a optar por esses caminhos que eu 
acho que são os caminhos que ele, atualmente. usa no dia a dia. Eu acho 

Estrutura da gestão de 
relacionamento 

com o aluno-cliente
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que questão de estrutura. Eu acho que é uma questão um pouco mais de 
ligação direta. Não existe, assim, o formulário que ele preenche pra fazer 
alguma coisa, né. Obviamente, algumas coisas têm formulários, mas ele 
precisa falar com alguém. Eu acho que ele já tem um trânsito mais direto. 
Então, por isso que, quando a gente fala de estrutura, eu acho que têm os 
canais da instituição: WhatsApp, ouvidoria e tal. Ele tem os professores e ele 
tem um acesso, né, a direção e a coordenação, que é a própria posição ali 
da sala. Eu acho que ajuda, né, ele bater na porta e tentar falar alguma coisa. 
Eu acho que é uma questão de comunicação a disposição física da sala. Eu 
acho que também inclui nisso aí, onde que tá posicionado. [E-GABR] 
 
Olha, eu acho que eu sei pouca coisa sobre isso, mas o que eu sei é que 
tem o processo de divulgação por meio de uma agência, né. E, depois, 
quando tem o aluno tem canais diretos, né. Acho que tem ainda um de 
WhatsApp. Não tenho certeza, mas tem as mídias sociais do Cotemig por 
telefone, né. E acredito também que é muito frequente chegar direto ali na 
diretória e procurar para poder conversar, né [...] São esses que eu tenho 
conhecimento. Se existe alguma outra estrutura que é oferecida, eu não 
conheço, não. [E-SOPH]. 
 

De modo geral, as pesquisas institucionais acabaram se tornando um instrumento 

de gestão de relacionamento, pois, por meio dessas avaliações, o aluno pode expor 

situações e expressar sentimentos que de outra forma não seria revelado, uma vez 

que o anonimato está garantido nessa modalidade, como mostra o relato a seguir. 

A gente tem as pesquisas institucionais aplicadas semestralmente para todos 
os alunos e acaba sendo também um instrumento de relação, uma vez que 
o aluno ali expõe de forma anônima algum sentimento que, muitas vezes, 
presencialmente ele não teria coragem de expor, né, e acaba sendo um 
retorno aí sobre as aulas, sobre o relacionamento, sobre a infraestrutura e, 
de um modo geral, da faculdade, né. [E-VIRG] 
 

A IES conta com procedimentos formais, aos quais tanto o corpo docente e o aluno-

cliente são obrigados a se submeter. Se houver algum tipo de discrepância em 

qualquer situação e se de tudo não houver acordo, recorre-se às normas formais, 

como mostra o relato a seguir.  

Existem procedimentos que nós somos obrigados a ter para nos mantermos 
enquanto instituição, mas, independentemente disso, a escola, dá todos os 
canais possíveis para que o aluno tenha um relacionamento com a 
instituição, ou seja, com professores, seja com o coordenador, ou seja, com 
as áreas que envolvem tudo: estágio, parte financeira... Sempre tem alguém 
que pode acolher esse aluno, ajudar em suas demandas, mas sempre, 
obviamente, respeitando. Mas o fator humano, ele não é dispensado.  [E-
THIA] 
 

Uma importante ferramenta institucional realizada pela Faculdade Cotemig é o 

contato com os alunos. A ausência do aluno, acompanhada pelo professor e a 
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frequência desse aluno, dá o start a um processo de acompanhamento. Ligar para 

o aluno é um procedimento usual na IES, como mostra o relato a seguir. 

Eu conheço algumas partes, né. Tem essa parte que conheço de sala de 
aula, mas eu sei que têm aquelas questões... Por exemplo, há um aluno... 
Quando ele começa a não apresentar certas frequências, eu sei que tem um 
trabalho da faculdade. Eu acho muito legal ligar para pessoa e falar: “Olha, 
você não está vindo. Está acontecendo alguma coisa?”, Isso, para mim, 
deveria ser feita em todo local. Eu já dei exemplos de academia que eu ia, e 
eu ia muito por isso. Eu faltava dois dias, alguém da academia me ligava: 
“Tem dois dias que você não vem”. E você acaba indo, né. Eu acho que é 
um momento, né. O aluno é novo, né. Têm várias questões passando e isso 
incentiva ele a se sentir incluído na instituição e tal. [E-ENOC] 

 

A pesquisa também apresentou relatos sobre a falta de conhecimento ou a ausência 

de uma estrutura de gestão de relacionamento, como revelam os depoimentos a 

seguir. 

Acho que não tem. [E-GILB] 
 
Não tem estrutura de nada, Não tem, não tem. É uma coisa que vem 
tentando fazer. [E-LUCI] 
 

A Figura 27 ressalta os motivos capazes de proporcionar ações de experiências do 

aluno-cliente. 

 

 

Na minha visão, o principal 
motivo seria conhecer o próprio 
aluno, validar a metodologia, 
validar o próprio conteúdo do 
curso com a expectativa do 
nosso cliente, que são os 
alunos, adequar o conteúdo, 
adequar a experiência que o 
aluno tem, as necessidades do 
próprio aluno e do mercado. [E-
GILB] 
 
Retenção, ponto final. É reter o 
aluno, uai, reter o aluno. A 
gente tem que fazer de tudo 
para reter o aluno, e hoje é um 
assunto muito em alta. [E-
LUCI] 

Figura 27 
Mapa de categorização – Motivos para proporcionar ações de experiências do 
aluno-cliente (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2021 
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Os resultados mostram que as ações de socialização constituem um dos principais 

motivos para possibilitar ao aluno-cliente ações de experiência, como mostra o 

relato a seguir. 

A gente tem que ter esse outro momento social ali, informal que é, que eu 
acho que é fundamental, né. Então, assim, eu acho que, os motivos para, 
realmente, criar um ambiente até de relacionamento entre os alunos, eu acho 
que é fundamental. Eu diria harmonia, socialização mesmo, né, entre os 
alunos, né. [E-DANI] 
 

O entrevistado exemplifica: 

Até vou dar um exemplo mais recente, onde isso não aconteceu né. Eu fui 
aplicar um trabalho em grupo agora, em tempo de pandemia. Um aluno falou 
assim: ”Professor, desculpa, é que eu não conheço ninguém”. Porque ele 
entrou no primeiro semestre da pandemia e fui falar pra fazer um trabalho de 
grupo, e ele falou: “Cara, eu não conheço ninguém!”. Então, assim, talvez, 
se a gente tivesse né, com essas promoções até de forma digital... Se fosse, 
talvez era uma maneira de promover, né. Então, assim, eu acho que é 
importante a socialização. [E-DANI] 
 

Constatou-se que a experiência de aprendizado por meio da socialização e da 

realização de eventos revela-se um importante mecanismo, principalmente ao se 

considerar a concorrência de mercado. Ou seja, os eventos realizados na 

Faculdade Cotemig tornaram-se um diferencial, em especial o “Cotemig Startup”, 

como configura o relato a seguir. 

Aí, pensando na dinâmica da experiência de aprendizado, eu acho que é 
fundamenta. E, também, tem essa questão da concorrência, né. Se você 
pensar num mercado aí entre instituições, acho que são eventos que são 
importantes né. Até a promoção dessas outras ações, igual o Cotemig 
Startup! Essas coisas que têm a ver até com a formação profissional dele. 
Aí, a gente, às vezes, não vê isso numa outra escola. É um diferencial até 
pra de repente, trazer outras pessoas, né, pra dentro da instituição. Não é 
falar assim: “O Cotemig lá é festa. Vai lá”. Não é isso. Mas é algo que eu 
acho que é diferencial, né. [E-DANI] 
 

Os relatos indicam que, além de prover um ensino de qualidade, uma capacitação 

de qualidade, essas ações podem auxiliar tanto na atração quanto na retenção dos 

discentes, conforme mostram os relatos a seguir.  

Acho a razão de existir da faculdade, né, que é prover esse ensino de 
qualidade. Então, para a faculdade existir, ela precisa dos alunos. Eu, acho 
que promover a retenção e a atração de alunos... Vem, em primeiro lugar, se 
você prover essa experiência, você tende a atrair e reter alunos. É também 
porque a experiência traz essa prestação de serviço aí, mais aderente ao 
que o aluno – o cliente, no caso – necessita, É uma forma também de atração 
e retenção, que são os pilares primordiais. [E-JUNE]. 
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Eu acho que, bom, pensando assim como negócio, retenção, mas pensando 
como uma instituição de ensino, né, esse é o tipo de experiência que faz 
parte da própria vivência do ensino superior. É muito importante que o aluno 
do ensino superior saiba que ele está no ensino superior, e não só fazendo, 
sei lá, um curso qualquer. Isso ajuda a ter dimensão do que é que ele faz. 
[E-GABR] 
 
Quais são os motivos? Ah! Eu acho que primeiro tem a ver muito com o tipo 
de perfil, né, o público-alvo que ela procura, né. Então, se ela quer atingir um 
aluno ali mais dedicado, empenhado, com algumas preocupações que não 
sejam simplesmente passar, eu acho que ela tem que oferecer algumas 
experiências que a diferencia de outras instituições. O próprio ambiente 
acadêmico, eu acho que é uma preocupação que se deve ter. É investimento 
também na qualidade, né, do ensino, da capacitação e qualidade do ensino, 
porque acaba que eu acho que isso que influencia muito nesse interesse, né, 
e na divulgação da própria marca. [E-SOPH]. 
 

A compreensão do público-alvo é fundamental para a Faculdade Cotemig, pois esse 

é um momento em que a área de T.I. está em alta e, com uma demanda gigantesca 

de funcionários, constantemente existe uma demanda com expectativa de duas mil 

e setecentas vagas de déficit até 2024, o que significa um grande desafio. Então, 

mostrar para os candidatos e possíveis candidatos esse cenário é um trabalho 

contínuo, propiciado pelas ações elaboradas pela IES, como mostra o relato a 

seguir. 

Alunos da nossa instituição da área de T.I. têm todo esse valor, né, que ela 
é uma área que vai proporcionar muito sucesso, né, muito atual, né. Enfim, 
e, talvez, com o nosso já cliente, continuar mostrando isso pra ele o tempo 
inteiro, mostrar o quanto a área pode proporcionar sucesso profissional, o 
quanto ela é dividida em subáreas, que também são muito interessantes, 
que, às vezes, ele pode não gostar de uma e gostar de outra. Então, eu acho 
que a gente tem que promover diversas ações, todas nesse sentido, 
seminários ou workshops, webinar... [E-VIRG] 
 

Constatou-se que poucas ações foram realizadas pela Faculdade Cotemig. Ao 

longo dos anos, houve um movimento no sentido de intensificar essas ações, mas 

foi interrompido em função da pandemia Covid-19. O relato a seguir corrobora essa 

percepção. 

Do modo geral, a gente nunca teve grandes ações nesse sentido. A 
faculdade era até um pouco fria nesse relacionamento, mas nos últimos anos 
houve um movimento. Infelizmente, a pandemia cortou um pouco desse 
movimento, que eram as calouradas, ações para promover a interação entre 
os próprios alunos e entre os alunos e o corpo docente e funcionários. Mas 
temos que retomá-las agora, se o curso puder voltar presencialmente. [E-
VIRG] 
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A imagem da instituição no mercado, como sólida, diferenciada e capaz de 

possibilitar a realização e o sucesso pessoal, foi descrita por um dos entrevistados. 

Apesar de não poder realizar o sonho de estudar na instituição, hoje integra o corpo 

docente desta IES tão almejada no passado. Ou seja, poder lecionar para os alunos, 

muitos dos quais atuam no mercado de trabalho, mostrando, assim, a força da 

marca “Cotemig”, uma marca muito forte no mercado, muito bem reconhecida pelas 

empresas, como mostra o relato a seguir. 

Eu posso até falar de um pouco de experiência que eu tenho assim, né? 
Antes da minha formação, desde menino, eu morava aqui no Floresta. Então, 
eu conhecia o Cotemig e eu sempre vi o Cotemig, né, como uma instituição... 
Meu sonho era estudar no Cotemig, né. Enfim, eu morava aqui perto, né. 
Então, aqui no Floresta e eu tinha essa vontade, né. Eu gostava de 
tecnologia. Enfim, então, eu sempre vi como uma referência em tecnologia, 
né. Posteriormente, tive a experiência de poder atuar como professor e de 
sentir o quanto a faculdade e os alunos representam para o mercado. [E-
LUCA] 
 

As IES deixam de ter um cunho exclusivamente educacional e passam também a 

ser vistas como um negócio, com concorrentes e disputa de mercado, como 

qualquer outra organização. Portanto, a necessidade de ações para atrair e reter 

seu aluno-cliente evidencia-se cada vez mais no cenário da educação. Então, 

propiciar ações de experiência do cliente é fundamental, pois vender cursos ou 

títulos está deixando de ser um diferencial para se tornar uma necessidade: “vender 

experiência”, como mostram os relatos a seguir. 

Um dos pilares do mundo é o comércio! Então, em uma instituição particular 
estamos sujeitos "ao mundo comercial” sem dó, né. E é um mundo 
impiedoso... Então, tem “N” concorrentes, “N” instituições que também fazem 
suas ações para se diferenciar, para atrair aluno-cliente. E como que o 
Cotemig fica se não fizer essas ações também? Vai perder alunos, vai perder 
clientes caso não faça. Na minha opinião, essa é a principal motivação: é o 
comércio, o mundo comercial. [E-LUCB] 
 
Ah! Eu penso que todo negócio atualmente ele tá cada vez mais focado na 
experiência do cliente, né, independentemente de ser na área da Educação, 
de ser em qualquer área. Hoje, o objetivo é gerar uma experiência melhor 
pro cliente, pra tanto reforço da marca, crescimento, obtenção de novos 
alunos. [E-CAMI] 
 
Primeiro, que hoje existe uma diversidade e uma quantidade muito grande 
de escolas de qualidade no mercado, né. Então, nós não temos que vender 
mais somente o curso ou o título. A gente tem que vender toda uma 
experiência no pré, no durante e no depois, né, de como que esse aluno é 
acolhido, de como que ele é captado, de como que ele vai ser tratado e 
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qualificado durante o curso e o retorno que ele vai ter disso profissionalmente 
depois de formado, né. Então, como diferenciais da escola, a gente pode 
citar o Programa de Certificações, que está sendo implantado agora para o 
aluno sair com um diferencial. Tem a questão do PIT, que trabalha em 
paralelo com o TCC, que a gente traz algumas empresas parceiras. Então, 
assim, é um trabalho feito sempre orientado para o mercado que, no final das 
contas, o aluno sai e leva a marca da escola, né. A relação não acaba quando 
ele forma. [E-THIA] 
 
Ah! Eu entendo assim: hoje o mundo inteiro fala de experiência, né. Qualquer 
produto que você vai vender hoje... Você não compra produto, você compra 
a experiência, né. Então, não adianta eu virar falar assim: “Ah! Vou chegar lá 
na faculdade lá porque eu quero aprender tal conteúdo”. Em qualquer lugar, 
né. Então, você tem que ter. Eu, se eu fosse pensar “Como me colocar no 
lugar do aluno?”, né, tentando pensar assim “O que eu gostaria como aluno 
que eu sentiria falta?”, né, uma faculdade que tem um ambiente legal, né, 
que me proporcione segurança, que seja de fácil acesso, né, uma faculdade 
onde os professores sejam professores de mercado, que isso pra mim, é 
fundamental, algo que não necessariamente, não na minha formação, eu tive 
e eu sentia muita falta: de ter exemplos de práticas, de onde eu utilizaria 
conhecimento que eu tô utilizando... Eu acho que isso traz experiências 
positivas e dá credibilidade pro que os professores tão passando para o 
aluno, né. Então, coloca ele próximo, né. Igual a gente leva vagas, né, de 
trabalho para os alunos: “Ó, vem trabalhar com a gente”. Então, tem aluno 
que vai trabalhar com a gente, né. Então, eu acho que isso é bem legal. [E-
ENOC] 
 

A Figura 28 sintetiza a indagação que buscou identificar como os entrevistados são 

informados sobre as ações de experiência do cliente.  
 

 

Tem vários canais. A gente 
recebe (pelo menos eu recebo) 
os professores recebem, por e-
mail,  grupos de WhatsApp,  
informativo no portal, 
aplicativo, canais de mídias 
sociais, Instagram, Twitter... 
Tudo isso aí a gente vê. Então, 
e-mail, Twitter, WhatsApp, 
Instagram não é desculpa pra 
não saber o que tá 
acontecendo. [E-GILB] 
 
Antes da pandemia, nas 
reuniões de professores 
algumas iniciativas eram 
compartilhadas ali, outras nos 
grupos de WhatsApp e 
campanhas. [E-JUNE] 

Figura 28 
Mapa de categorização – Formas de receber informações sobre as ações de 
experiência do cliente (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2021 
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Os resultados indicam bastante as redes sociais (WhatsApp, Instagram, Linkedin) 

como canais de comunicação muito utilizados o para repasse de informações das 

ações de experiência do cliente, como mostram os relatos a seguir, 

 
É, Instagram, aquele canal de comunicação no WhatsApp, né. O WhatsApp 
da comunicação. E-mail em terceiro lugar, e-mail, né? [E-LUCI] 
 
É, geralmente, isso vem da coordenação, direção... Às vezes, coordenação. 
Geralmente, no grupo de WhatsApp de informação e tal. [E-GABR] 
 
Geralmente, pelos comunicados, né. Tem o WhatsApp, WhatsApp 
corporativo, e-mail e WhatsApp do grupo dos professores e no portal 
Cotemig, né. Sempre é divulgado lá também. [E-SOPH] 
 
Às vezes por e-mails, às vezes no WhatsApp, grupo dos professores, às 
vezes nas redes sociais. Uma coisa ou outra que eu vejo. [E-CAMI] 
 
Normalmente, eu fico sabendo pelos canais da faculdade, né, das listinhas 
[...] WhatsApp, via e-mail, né. Antes da Pandemia Covid-19, na sala dos 
professores, um comentava com o outro, né. 
 

Observam-se, também, promoções que ultrapassam o próprio ambiente, quando 

pertinente de ser divulgada externamente. Mas, na maioria das vezes, a divulgação 

é realizada no só no âmbito interno. Os comunicados são mesmo realizados pelas 

redes sociais como principal veículos repasse de informações, como mostra o relato 

a seguir. 

Normalmente, eu vejo desde os comunicados, que, às vezes, são realizados 
internamente, por e-mail ou na rede. [...] E vejo muito também na postagem 
das redes sociais, né, tanto no Instagram (principalmente Instagram), mas 
no Linkedin também. [...] mas, mesmo assim, ainda é divulgado o que 
aconteceu, principalmente nas redes sociais, né: “Ah! Essa semana 
aconteceu isso”. Então, às vezes, eu não via a promoção, mas via o registro 
do fato ocorrido, né. [E-DANI] 
 
A gente tem um grupo de WhatsApp da faculdade, né, do oficial, com todos 
os professores e os principais funcionários, né. Normalmente, essas ações 
são comunicadas a todos por esse grupo, muitas vezes, também nas redes 
sociais, que a maioria dos professores, eu acredito, siga, né. Eu, pelo menos, 
sigo o Instagram da faculdade, sigo a página no Facebook, sigo o Linkedin, 
sigo outras páginas que são gerenciadas pela própria faculdade, como o 
programa Startups, programa de esportes, esportes eletrônicos e outros 
eventos. Então, eu, normalmente, fico sabendo dessas ações de experiência 
do cliente por esses meios. [E-VIRG] 
 
Bom, a gente tem os canais de comunicação, né, que é pelo WhatsApp, né. 
Então, eu, sempre que possível, né, tô acompanhando lá. Por e-mail também 
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a gente recebe e pelo próprio portal do... A gente tem um portal aqui do 
Cotemig. Então, normalmente, sempre vem sendo divulgado, né. Eu lembro, 
eu não me esqueço nunca de uma situação que teve, que foi quando eles 
tiveram (ainda estava no modelo presencial) um torneio, né, de futebol, né. 
Eles divulgaram, e a gente ficou sabendo. É, teve torneios de jogos também. 
Então, assim, a gente acaba acompanhando né, e torcendo ali também, de 
certa forma, né. Pelo grupo de WhatsApp, tem, não só o grupo de WhatsApp 
dos professores, pelo WhatsApp de um modo geral, tem lá o Marketing, né, 
que tem aquela lista de distribuição, né, que não chega a ser um grupo, que 
envia notícias, aquelas notícias ali pra mim. São o principal canal, né, 
principal canal, pra mim [E-LUCA]. 
 

Constatou-se o excelente trabalho desenvolvido pela Equipe de Comunicação, 

demonstrando planejamento e organização para manter todos informados sobre as 

ações de experiência do cliente. 

Bom, primeiro cabe um elogio aqui à Equipe de Comunicação da escola, que 
é extremamente eficiente e transparente em tudo que eles fazem. As ações 
são muito bem planejadas e executadas. A gente não é pego de surpresa em 
nada. Em nada! Não é nem praticamente em nada; é em nada. Então, assim, 
é uma comunicação muito bem planejada e muito bem executada. [E-THIA] 
 

A Figura 29 ilustra a forma de planejamento de ações de experiência com o cliente. 

 

 

Geralmente, o que eu percebo 
é também de duas maneiras, 
uma reativa e outra proativa. 
Isso, geralmente, é 
conversado, especialmente, no 
início de cada semestre, das 
nossas reuniões. A gente 
conversa, faz uma validação de 
como foi o semestre anterior e 
planeja em cima da avaliação 
do semestre anterior ou dos 
semestres anteriores quais 
ações a gente vai ter com o 
nosso aluno. [E-GILB] 

Figura 29 
Mapa de categorização – Planejamento das ações de experiência do cliente 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2021  

 

Constatou-se a participação do professor, mas apenas em algumas ações. Sua 

contribuição de maior importância foi na ação do Enade, auxiliando na construção 

Planejamento das ações 
de experiência do cliente
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do desenho, como configura o relato a seguir. 

 
Eu já participei de algumas ações, mas como convidado. Eu não participei 
diretamente no planejamento, [...] Era mais uma ação, igual o próprio Enade. 
A gente participou mais intensamente, ajudando na construção do desenho, 
né. Mas esses eventos culturais, vamos supor, palestras ou eventos internos, 
muito mais como convidados. Não participei diretamente dentro do 
planejamento, né, mas posso dizer até o próprio TED também né. Teve a 
galera que procurou, teve todo um processo ocorrido, né. Mesmo no dia, 
tinha toda a infraestrutura ali de recepção, né. A gente ainda estava nesse 
contexto de pandemia e estava tudo ali seguindo os protocolos, né. [E-DANI] 
 

O planejamento é percebido em dois contextos: reativo e proativo. O momento 

proativo é realizado no início do semestre, quando se realizam reuniões para a 

validação do semestre anterior e, consequentemente, realiza-se o planejamento, a 

partir dessas avaliações. As situações reativas são tratadas por ações cuja 

finalidade é solucionar o problema a partir de sua ocorrência, como mostra o 

depoimento a seguir. 

Reativamente, no decorrer do próprio semestre. Pode ser que, como já teve 
né, casos que ao longo do semestre foram necessários alguns 
relacionamentos com o cliente, como, por exemplo, o caso da própria 
pandemia, embora seja diretamente ligado à própria área acadêmica, né, 
Pedagógica. Nesse sentido, mas teve uma necessidade de comunicação 
direta com o nosso cliente para sinalizar como a gente ia tratar a pandemia 
durante o próprio curso dos meninos. [E-GILB] 
 

Não se verificou envolvimento no planejamento das ações. O que ocorre são 

apenas sugestões e ideias capazes de contribuir com o processo, mas nunca uma 

participação efetiva. Nem mesmo os resultados desse planejamento chegam aos 

professores. Essa discussão acadêmica fica mais no âmbito da direção e da 

coordenação, como corroboram os relatos a seguir.  

Eu não tenho conhecimento. No passado, em outras gestões, eu lembro até 
quando, né. Acabou surgindo ali as ideias do espaço Co-work. Foi muito de 
ações nesse sentido de pensar em iniciativas de inovação. Então, assim, às 
vezes, a gente é convidado, mas falar de um planejamento é algo muito mais 
estruturante, né. Você, eventualmente, define métricas, mede o que foi 
efetivo ou não. Às vezes, pode, ter métodos diferentes na estratégia. [...] De 
forma mais profissional, eu nunca vi. Nem o resultado, contexto de a gente 
estar inserido em alguns momentos ali de discussão, né. Para saber o 
resultado disso, a gente vai trabalhar isso ou a gente está fazendo isso, 
porque faz parte das ações de planejamento. [E-JUNE] 
Ah! Eu imagino que ela fique no âmbito da direção, em contato com o setor 
de marketing, né. Algumas ações mais acadêmicas devem partir do diálogo 
com a coordenação. Eu acho que parte de algumas demandas que vão 
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surgindo, né: “Ah! A gente tá com dificuldade nisso aqui. Precisamos atacar 
esse fronte e tal”. E, a partir disso, vai sendo direcionado. [E-GABR] 
 

É notória entre os respondentes a negativa de participação no planejamento de 

ações de experiência com o cliente. A presença dos docentes incide mais em 

conversar por meio de reuniões e observação de situações, mas o planejamento 

cabe aos gestores. Somente no caso do coordenador em processo de transição na 

Faculdade Cotemig é que se mencionou uma participação um pouco mais efetiva, 

mas de modo bem parcial, como mostram os relatos a seguir.  

Não, diria que não. Como professor, não. Só quando eu estou envolvido 
eventualmente em alguma delas, né, mas fora isso... Normalmente, eu sou 
comunicado presencialmente, né. Quando eu estou lá, o pessoal me chama 
para conversar. São encontros onde são repassadas aí as instruções, né: 
datas, horários e o que vai se, acontecer né. É isso. [E-VIRG] 
 
Conhecimento, não. Eu tenho deduções lógicas em inferências a partir do 
que eu observo e vou captando por uma coisa ou outra. São planejadas pelos 
gestores, como contratações de empresas de marketing e publicidade, e com 
o envolvimento de professores. É a minha percepção. [E-LUCB] 
 
Não. O que eu conheço um pouquinho conheci um pouquinho lá trás. Foi, 
por exemplo, do Cotemig Startups, né, que aí os próprios alunos cuidam da 
organização e tal. Já participei um pouquinho de organização junto com eles 
naqueles eventos lá junto à prefeitura. Mas os outros aspectos, eu não sei 
exatamente como funciona, não. Eu lembro que tem uma agência de 
publicidade, né, que auxilia. Tem todo um trabalho por isso, mas não sei 
detalhes, não. [E-ENOC] 
 

Dois entrevistados declararam que participaram de alguns planejamentos e que 

opinaram sobre projetos, certificações e demandas da Faculdade Cotemig, como 

revelam os relatos a seguir. 

Assim, eu acho que eu não posso dizer de todas, obviamente, porque nem 
todas eu consigo participar. Acho que muita coisa tá ligada muito com o 
colégio também, que eu não tenho muita atuação, mas eu já pude participar 
de algumas, baseada em reuniões. [E-LUCA] 
 
Ainda não passei por um processo inteiro. Eu tô passando por esse momento 
de transição pra coordenação, mas eu posso falar desde o período que eu 
comecei a lecionar, principalmente do nosso coordenador, né, que sempre 
foi extremamente acolhedor e transparente. Eu participei, opinando em 
algumas coisas do projeto das certificações. Então, assim, foi uma primeira 
impressão muito boa de que a escola ela olha pro mercado, mas ela tá 
sempre escutando quem tá dentro da casa, sabe [...] Então, assim, foi muito 
bom poder participar, opinar de um projeto que a escola, mesmo sendo, né. 
Tinha dois, três meses que eu estava na casa naquele momento. Foi muito 
bom. [E-THIA] 
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A Figura 30 traduz os resultados sobre o processo de planejamento das ações de 

experiências com o cliente. 

 

 

Além das reuniões de CPA, 
que é muito importante para a 
gente. Então, aí, a gente vai 
seguindo o que vai sendo 
planejado. Dentro do possível, 
isso vai sendo internalizado na 
própria comunidade 
acadêmica. [E-GILB] 
 
Não sei. Posso imaginar que 
seja com os gestores, né, se 
reunindo e ali planejam. Não é 
com conhecimento de causa. 
Eu deduzo. [E-LUCI] 
 
Não conheço essa parte, não. 
[E-ENOC] 

Figura 30 
Mapa de categorização – Processo de planejamento das ações de experiência do 
cliente (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

Os resultados indicam que a participação dos professores ocorre, na maior parte 

das vezes, apenas com convidado. Esse processo centraliza-se nos alunos, na 

coordenação e na diretoria acadêmica. Apenas o Enade demandou uma 

participação efetiva em sua construção, realizada há alguns anos, como mostra o 

relato descrito. 

A grande maioria foi como convidado, exceto esse do Enade que foi há 
alguns anos atrás. A gente fez, que aí teve até outras ações para os alunos 
nos convidando para uma confraternização, e tal. Assim, teve um grupo 
específico, que eu não participei, mas os professores participaram muito 
depois na construção até da dinâmica das aulas, como que ia ser a 
condução. A gente teve um treinamento pra fazer questões adequadas para 
dentro do Enade, que a gente antigamente só trabalhava também com 
questões abertas. Era um pré-requisito no Cotemig, era tudo aberto. E, aí, 
com essa questão do Enade, a gente viu que sempre tinha um certo impacto, 
né. Os alunos não eram preparados pra fazer questões de múltipla escolha. 
Então, a gente teve toda uma preparação com professor. A gente adequou a 
questão das disciplinas: “Olha! Agora é importante sempre inserir, pelo 
menos, 40% das suas avaliações, trazer questões de múltipla escolha paro 
aluno acostumar a ter essas questões”. [E-DANI] 
 

Processo de 
planejamento das ações 
de experiência do cliente
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Bom, além do aluno, normalmente, a gente tem a direção acadêmica 
envolvida. A coordenação, nem sempre, mas, assim, se for algo relacionado 
ao curso, disciplina do curso, pode estar envolvido o pessoal do comercial, 
do setor comercial, para fazer a divulgação, filmagem, de comunicação e 
comercial. O setor de comunicação e o setor comercial fazendo a devida 
divulgação nas redes sociais, se for o caso de fazer uma live ou então só 
fotos do evento. Enfim, é, essa parte de marketing aí. Eventualmente, o setor 
de compras, se for necessário, a aquisição ou aluguel de algum espaço, de 
algum equipamento, toldo, coisas do tipo, né, contratação de equipe de 
filmagem ou de outras equipes aí. Acredito que, aí, eventualmente, 
professores, né, que possam ser convidados pro evento, por algum motivo 
e, até mesmo, outros alunos que já formaram ou ainda que estão cursando, 
pra fazer algum tipo de ação, algum tipo de propaganda, né, dependendo do 
tipo de evento ou, mesmo, pra participar, se for o caso, de campeonatos. Por 
exemplo, né, um convite para participar de um campeonato de game. [E-
VIRG] 
 

Outra questão refere-se ao um planejamento elaborado para o semestre seguinte, 

por meio de reuniões de final de semestre. Existe um alinhamento com professores 

e sua disponibilidade. O diálogo também está sempre presente, pois a IES trabalha 

com profissionais altamente qualificados e tem conseguido tirar proveito desse nível 

de capacitação, como mostram os relatos a seguir. 

Eu vejo o planejamento como algo muito... Vou dar um exemplo aqui, né. Eu 
vi até mesmo quem tem disponibilidade, por exemplo, semestre que vem, 
para atuar nas disciplinas tal e tal. Isso a gente já promove, né. Eu, pelo 
menos, recebi isso há o quê, um mês atrás, né, para a gente poder planejar 
para o semestre que vem. Então, essas coisas são muito bem alinhadas [...] 
Pelo menos aí, falando da visão do professor, né. Lógico que têm situações 
que são emergenciais, mas, normalmente, tudo é muito bem comunicado e 
planejado também. [E-LUCA] 
 
Ah! Eu tenho uma noção de que existem essas reuniões de final de semestre, 
início de semestre, onde é feito esse planejamento, tanto para captação 
quanto também para programar o início do semestre, né, que é quando os 
alunos chegam [para] recepcionar os eventos que são planejados. [E-SOPH] 
 
Diálogo! O diálogo evolui para A parte técnica e de pesquisa. Por sermos 
uma escola, uma faculdade, isso está sempre presente no nosso dia a dia, 
né, e a mão de obra é extremamente qualificada, né. Digamos assim que os 
nossos professores e a escola, pelo que eu tenho visto, sabem aproveitar 
bem isso, esse momento fora de sala dos professores. [E-THIA] 

 
A Figura 31 expõe os resultados sobre a forma como as ações de experiências com 

o cliente foram implantadas.  
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A minha matéria mesmo, que 
tem questões do Enade, por 
exemplo, eu comecei a pegar 
questões do Enade para 
trabalhar dentro da sala [...] 
específicas do Enade, no 
período de aula. Os alunos, eles 
eram liberados da sala de aula 
para participar desse curso, que 
foi como se fosse um 
treinamento, né. [E-DANI] 
 
[...] Muito do que é feito, em 
alguns pontos, passam pelos 
professores [...] Eu não sei falar 
assim tecnicamente, eu não 
tenho conhecimento, eu não sei. 
Eu imagino que passe aí por 
diretoria, coordenação, mas eu 
não tenho conhecimento, não. 
[E-CAMI] 

Figura 31 
Mapa de categorização – Implantação das ações de experiências com o cliente 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

Inicialmente, as ações implantadas tiveram seu início no Enade, pois os professores 

se envolveram no sentido de selecionar e preparar, no âmbito de um cronograma, 

aulas extras para que os discentes pudessem enfrentar o período dessa avaliação 

tão importante para a IES, como mostra o relato descrito a seguir. 

Houve um processo junto com a seleção dos alunos que tinham sido feitos e 
tinha todo um cronograma de aulas extras que foram feitos para essa 
questão do Enade, para determinar as disciplinas e para não prejudicar os 
alunos nesse período que eles estavam em aula, né. A gente não ia colocar 
eles num outro período. Então, os professores que estavam ministrando o 
curso, eles deram aula, extras, né [...] Na questão da preparação do Enade, 
eles foram recomendados: “Olha esse período aqui. Evite prova, avaliação 
nesse sentido”, porque o aluno não [participou do] treinamento, e aí você dá 
uma prova, o menino iria ser prejudicado. 

 

Um dos objetivos do preparatório Enade foi modificar a distribuição de pontos, com 

a preocupação de repassar questões voltadas para esta avaliação. Foram 

realizados treinamentos e questões de múltipla escolha começaram a ser inseridas 

no dia a dia educacional, para exercitar esta prática, como mostra o relato a seguir. 

Nessa época, a distribuição de pontos era diferente, né. Então, a gente 
tentou seguir o cronograma da melhor forma possível como, se tivesse 
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algumas outras coisas valendo pontos. Todo mundo foi orientado, e a gente, 
igual eu falei, todo mundo fez treinamento de questões. Aí, a gente começou 
a fazer nas provas da disciplina que o aluno fazia questões de múltipla 
escolha pra já começar exercitar. Dessa forma, foi feito um processo junto 
com a seleção dos alunos que tinham sido feitos e tinha todo um cronograma 
de aulas extras que foram feitos pra essa questão do Enade, para determinar 
as disciplinas e para não prejudicar os alunos nesse período que eles 
estavam em aula, né. E a gente não ia colocar eles num outro período. Então, 
os professores que estavam ministrando o curso eles deram aula, extras, né, 
específicas do Enade, no período de aula. [E-DANI] 
 

Houve também orientação aos professores na conduta com esses alunos 

selecionados para preparação do Enade, alterando, assim, a dinâmica normal do 

curso, pois os alunos eram liberados da sala de aula para participar do treinamento.  

O professor recebeu a recomendação de evitar avaliações. O foco no Enade foi 

muito significativo na Faculdade Cotemig, a começar pela realização de um trabalho 

intensivo para treinar os alunos com as questões do Enade, como corrobora o relato 

descrito. 

Na questão da preparação do Enade, professores foram recomendados: 
“Olha! Nesse período aqui evite prova, avaliação nesse sentido”, porque o 
aluno [está] em treinamento. Se você dá uma prova, o menino seria 
prejudicado.  Nessa época também, a gente não tinha a distribuição de 
pontos era diferente, né. Não era da mesma forma. Então, a gente tentou 
seguir o cronograma da melhor forma possível como se tivesse algumas 
outras coisas valendo pontos. Todo mundo foi orientado. Igual eu falei, todo 
mundo fez treinamento de questões. Aí, a gente começou a fazer nas provas 
da disciplina que o aluno fazia questões de múltipla escolha para já começar 
exercitar. [E-DANI] 
 

Identificou-se, ainda, a percepção de consumo de processos já definidos a partir da 

aplicação de técnicas concernentes à experiência do cliente. Falar sobre o que já 

foi construído e implantado é difícil, pois não houve envolvimento, como corroboram 

o relato a seguir. 

Eu desconheço uma ação. Vou falar assim porque, quando a gente fala de 
experiência, existem várias técnicas para você mapear, né. E dentro da 
experiência existem várias personas que interagem ali. Então, assim, eu já 
participei de outras iniciativas de mapear experiência de cliente e sei que 
existem técnicas para fazer isso. Então, assim, eu nunca fui convidada para 
participar, por exemplo, de uma aplicação, de uma técnica nem tomei 
conhecimento de um resultado. Então, fica difícil de falar sobre a experiência. 
Não saberia falar como que o Cotemig construiu, né, toda sua estratégia 
mesmo. [E-JUNE] 
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Como um meio de implantação e planejamento, o Conselho Superior da IES foi 

mencionado. Contudo, após longo período de afastamento, ocasionado pela 

Pandemia Covid-19, o desconhecimento relativo a qualquer processo só aumentou 

e as informações têm circulado via WhatsApp, como mostra o relato a seguir. 

Bom, antes qualquer planejamento que tinha que fazia relação com aluno 
com professor tudo era feito por meio do Conselho Superior. Então, não sei 
mais nada. Nós ficamos dois anos dentro de casa (isolados, um ano e meio). 
Aí que eu não sei mais nada mesmo. Isso se perdeu. Agora, fico sabendo 
que tem colação de grau porque manda o WhatsApp, manda e-mail, a gente 
fica sabendo. Mas, fora isso, não estou sabendo de mais nada. [E-LUCI] 
 

Constatou-se que a IES buscou implementar ações, tendo em vista o avanço da 

vacinação coletiva, o que possibilitou a realização de pequenos eventos na 

Faculdade Cotemig, como corrobora o relato descrito a seguir. 

Não, Eu acho que esse período da pandemia dificultou um pouco, mas, do 
ponto de vista do grupo, foi legal ver que, assim que a vacinação foi 
avançando, algumas ações foram ocorrendo já na escola, algumas datas 
comemorativas. Então, dá para perceber que é uma escola muito ativa nesse 
sentido, um grupo muito ativo. [E-THIA] 
 

A parceria firmada com a rede iFood, empresa brasileira fundada em 2011, atuante 

no ramo de entrega de comida pela internet, para a divulgação da Faculdade nas 

redes sociais foi mencionada, mas de modo superficial.  Não se sabe 

detalhadamente como os procedimentos foram realizados. Apesar disso, os 

entrevistados consideram importantes as estratégias utilizadas pela IES, como 

mostra os relatos a seguir. 

A gente acaba sabendo. Então, sei lá, vamos pensar numa ação igual à que 
teve de matrícula, semestre retrasado, com o Ifood, por exemplo, né. Eu sei 
até onde eu participo, que é, por exemplo, indicar o aluno. Agora, depois 
como que o aluno vai, pra quem que ele pode, como que ele comprova isso, 
isso não é uma coisa que eu saberia dizer, não [E-GABR]. 
Ah! Então conhecimento das ações que eu já vi acontecendo, né, por 
exemplo, de investir em divulgação pelas redes sociais, diferentes redes 
sociais para aumentar o engajamento dos alunos, os eventos que são feitos 
dentro da própria instituição, né, pra atrair os alunos para dentro da 
instituição e amigos dos alunos também pra exportar esse tipo de interesse. 
Eu tenho conhecimento de divulgação em alguns eventos. Eu sei que tem 
acontecido bastante, né, da marca do Cotemig! Só esses que eu tenho 
conhecimento. [E-SOPH] 
 

Outra importante ação identificada foi a certificação após a conclusão de módulo do 

curso, o que traz maior engajamento do aluno com o curso e, consequentemente, 

com a Faculdade Cotemig, como corrobora o depoimento, 
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Tem um elemento recente que eu entendo que vai nesse contexto, que é 
aquela questão de certificados. Então, o aluno conclui um módulo e tem um 
certificado. É uma forma de melhorar a experiência, de engajar os alunos. 
[E-ENOC] 
 

A Figura 32 sintetiza as opiniões dos entrevistados sobre os atores envolvidos no 

processo de implantação das ações de experiências com o cliente. 

 

 

É, a comunicação, para chegar ao aluno, é 
a mesa da secretária, para gerenciar 
alguma coisa, né. Eu vejo isso muito. Eles, 
digamos, articulando isso tudo. A direção... 
Como as informações chegaram até mim, 
então, sempre vêm da direção. [E-GABR] 
 
Olha, eu só sei as pessoas que eu vejo 
executando, né, que, normalmente, é a 
coordenação, né, a diretoria da faculdade 
e, em alguns casos, a participação de 
professores também. [SOPH] 

Figura 32 
Mapa de categorização – Atores envolvidos no processo de implantação das 
ações de experiências com o cliente (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

Averiguou-se a mobilização da Faculdade Cotemig para promover e integrar ações. 

Não só as questões de treinamentos (Enade), dos cursos, assim também de 

promoção de eventos, os quais trouxeram maior visibilidade para a IES, 

despertando o interesse do aluno. Todo esse contexto contou com a participação 

do atendimento, diretoria, presidência, escritório e professores. Em especial, citou-

se a parte administrativa como principal ator envolvido nesse processo, como 

explicitam os depoimentos, a seguir. 

Ah! Pensando na estrutura, o aluno era a ponta que estava ali sendo 
assessorado, né, mas teve professores, tinha gente da secretaria, da 
secretaria, não, do atendimento, né, direto. A questão da coordenação, a 
própria diretoria acompanhava um pouco mais distante nas celebrações que 
tiveram, né, essas confraternizações. O aluno, às vezes, ele não consegue 
ainda enxergar o valor do Enade, né. Ele sente como uma coisa a mais que 
ele tem que fazer, e ele não consegue entender muito bem o porquê daquilo 
ali pra ele, né. Então, acabava que o engajamento, a participação... Aí, foram 
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criadas várias ações e tal para o aluno se preparar, e tudo mais. Ele tá 
disponível ali com vontade de participar, né. [E-DANI] 
 
Planejar, pensar na solução, quando diz respeito à parte acadêmica da coisa, 
eu vejo bastante envolvimento dos professores, eu vejo bastante 
envolvimento da diretoria, da própria presidência, da parte do escritório. É 
visível a participação! É sensível essa participação. E quando é um assunto 
mais voltado pro dia a dia, né, para parte não acadêmica do curso, aí nós 
professores participamos menos. Muitas vezes, participamos apenas com 
alguma ideia ou com uma percepção do que está sendo planejado, para 
tentar direcionar as coisas [...] Mais pela diretoria, pelo escritório. Eu estava 
tentando lembrar esse nome “administrativa”. A gente participa às vezes da 
elaboração, consegue opinar, né. Isso eu acho muito legal. [E-GILB] 
 
Sim, sim. Eram pouquíssimos. Era um coordenador administrativo (na época 
tinha um coordenador administrativo). Geralmente, tinha um coordenador 
administrativo e um atendente administrativo na faculdade. Eram os dois, né, 
coordenadora administrativa. Todas que já tiveram na minha época, todas 
elas davam conta de tudo, sabe. [E-LUCI] 
 

Outro ator citado nos resultados incide nos alunos escolhidos. Destes, alguns 

representantes de turma tornaram-se importantes participantes. Além disso, esses 

discentes, considerados também como alunos-clientes, são uma bandeira para a 

IES, podendo, inclusive, atrair novos alunos, impactando positivamente o processo 

de captação. Outro aspecto desse aluno é que, ao criar ações, a IES está sempre 

indagando e obtendo informações sobre diversas situações sobre ele, que acaba 

também por se tornar um balizador, um instrumento de mensuração para a 

Faculdade Cotemig, como expõem os relatos a seguir. 

A gente tem alguns alunos também que são representantes da turma. Eu já 
vi alguns tomando algumas iniciativas, seguir nas propostas que o curso 
promove. Então, já tive contatos, vi situações desse tipo. Agora não tanto por 
causa da pandemia, né. Então, a gente sabe que existem ali os líderes de 
grupo, professor, coordenador, auxiliares administrativos... Eu vejo que 
participam muito, né, estão muito envolvidos ali. Tive experiências nos cursos 
que a gente promoveu que os auxiliares estavam sempre atuantes. [E-LUCA] 
 
Sim, eu diria que alunos escolhidos a dedo, até pela minha experiência. 
Enfim, vivência. Na outra instituição que eu trabalhei, eu tive a oportunidade 
de servir no cargo de coordenador. A gente pega alunos destaque, porque 
eles são a maior bandeira para atrair novos alunos, novos clientes. Então, é 
com participação intensa de alunos e também professores, né. Os alunos, 
os clientes de modo geral, gostam de ver um professor lá na frente falando 
“Ó! Esse ali é o cara. Essa ali é a professora top”. Isso inspira também, né, 
mas eu acho que alunos é o fundamental. [E-LUCB] 
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Até onde eu entendi, os alunos sempre foram envolvidos [...] Tem várias 
pesquisas que vocês fazem, né, e alguns professores eu sei que são 
envolvidos, né, coordenação, né. Agora, eu não sei mais exatamente se tem 
algum outro grupo em relação a isso. [E-ENOC] 

 

A Figura 33 sintetiza as principais dificuldades para a implantação das ações de 

experiência com o cliente. 

 

 

Infelizmente, os nossos 
alunos têm uma vida muito 
ocupada. A maioria trabalha 
durante o dia. A grande 
maioria, para não falar 100%, 
trabalha durante o dia e faz a 
faculdade à noite e, muitas 
vezes, trabalha no sábado. 
Então, isso praticamente 
inviabiliza a realização de 
eventos diurnos e, mesmo, 
em finais de semana, 
limitando muito a gama de 
possibilidades aí, né, porque 
festas, eventualmente, 
seriam à noite, e à noite eles 
têm a própria aula. [E-VIRG].. 

Figura 33 
Mapa de categorização – Principais dificuldades para a implantação das ações de 
experiência com o cliente (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 
Apurou-se que criar atividades em um programa já formatado, no qual o escopo foi 

fechado pela área técnica e não permite modificações, é um grande dificultador, 

como no evento do Enade, em que as aulas acabaram sendo atropeladas em 

função dos treinamentos. Isso exemplifica um pouco essas dificuldades, como 

corrobora o depoimento a seguir.  

Toda semana, realizar esses treinamentos... Então, assim, eu acho que isso 
foi o mais desafiador. Olha, eu acho que, se não me falha a memória, a maior 
dificuldade era realmente a questão da criação de novas atividades dentro 
de um programa que já é totalmente fechado, que é o que a gente fala na 
nossa área técnica, que é um escopo fechado, que é o quê? A gente tem um 
dia que começa aula, tem um dia que termina aula, e você tem que bater a 
meta daqueles horários certinho. E, aí, vinha, igual nesse caso, era um 
evento que saía atropelando tudo, né. Então, assim, eu acho que mais difícil 
foi lidar com isso, porque, quer queira ou não, era um desafio a mais para os 
alunos, né, porque era como se tivesse uma matéria a mais que eles estavam 
fazendo. [E-DANI] 
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Os fatores pandemia, time pequeno (poucos funcionários) e vida ocupada (dos 

alunos) caracterizam bem as dificuldades enfrentadas pelas IES, pois no dia a dia 

essas situações podem afetar a faculdade, gerando uma experiência negativa para 

seu aluno-cliente.  

Com relação a isso e no período pandêmico, às vezes, existe uma 
percepção, pelo menos minha, de um distanciamento dos alunos. Então, isso 
traz uma dificuldade, imagino eu, na implementação das coisas. [E-GILB] 
 
O time era muito pequeno. A gente tinha que ralar muito. Exigia muito da 
gente pra organizar, pensar no operacional, sabe. Eu acho que tinha que ser 
feito assim mesmo. Não sei, uma instituição pequena, né. Todo mundo faz 
um pouco de tudo, vamos dizer assim. [E-LUCI] 
 
Então, eu acho que talvez como um aluno do ensino superior, noturno, em 
um curso privado, ele tem uma visão, às vezes, muito... “Ah! Vou lá, tenho 
aula e vou embora, entendeu?”. Já trabalhou o dia todo e tal. Acho que uma 
dificuldade é um pouco isso, talvez até uma resistência do aluno, que, às 
vezes, ele não quer invenção de moda; ele quer sentar, ter aula. É tipo 
engajamento, né. Então, eu acho que é um perfil, talvez, um pouco mais 
imediatista, que, embora, eu acho importante que ele tenha essa experiência 
do que é viver a faculdade. Por outro lado, ele tem uma vivência, uma 
experiência muito assim: “Vou lá, vou aprender isso, colocar no currículo e 
trabalhar e tal”. Então, essa questão de experiência, eu acho que esbarra um 
pouco nessa situação. [E-GABR] 
 

Mais uma vez, a realização dos eventos é vista com dificuldade, em função da 

locação de espaço, pela situação atual de pandemia e também por não conseguir 

conciliar horários que possibilitem a participação do aluno, tornando-se um fato 

complexo. Além do horário de aula, a distância de onde o aluno-cliente reside e, 

muitas vezes, a crença de que faculdade é somente para estudar. Isso leva esse 

aluno a não ter interesse em interagir ou socializar, como mostra o relato a seguir.  

[...] Realizar eventos, como palestras e workshop, que seriam de dia, muitas 
vezes, eles não vão poder participar, pelo menos presencialmente. 
Dificilmente eles conseguiriam participar, né. Então, eu acho que seria o 
maior dificultador arrumar um horário que atendesse a uma maioria, né. 
Talvez período de férias, mas aí pra eles é complicado. Também, é um perfil 
de aluno que mora longe da faculdade, dificultando, assim, a realização 
desse tipo de evento. O aluno de ensino superior ele tem uma visão de que 
aquilo ali é só a aula e ele quer formar o mais rápido possível. Ele não tem 
muito tempo para ele, não tem muito essa vontade de interagir, de festa e, 
até mesmo de campeonato de games. Ele acha que é coisa de gente mais 
nova. Então, realmente é complicado esse engajamento aí com o perfil do 
nosso aluno hoje. [E-VIRG] 
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Dificuldades de organizar determinados eventos. Tem a própria locação de 
espaço, a situação atual de pandemia, que eu acho que dificulta bastante 
esse tipo de organização, né, porque têm muitas restrições para fazer 
alguma coisa presencialmente, e conseguir conciliar as datas, né, porque eu 
acho que, geralmente, tem que ser fim de semana. Então, a data, eu acho 
que é um ponto chave, porque ele não pode coincidir com muitas coisas. Em 
paralelo, tem que ter disponibilidade dos alunos. Então, eu acho que isso 
deve ser importante e acho que também, agora pensando um pouco assim 
mais no dificultador, de eventos, né, eu acho que eventos relacionados na 
área, de, até mesmo, eventos corporativos, né, acredito que conseguir atingir 
isso deve ser um pouco mais difícil, né, de conseguir essas parcerias, 
digamos assim. [E-SOPH] 
 

A maturidade do aluno pode ser considerada como um dificultador, pois, 

dependendo do tipo de evento que está sendo promovido, o aluno-cliente pode se 

colocar em uma posição resistente, como expõe o depoimento a seguir. 

[...] Dependendo do tipo de promoção que a gente está fazendo, né, talvez 
maturidade de alguns alunos, né, isso é normal, é algo até esperado. Então, 
são algumas dificuldades, né. Alguns alunos, sim, eles se posicionam de 
forma resistentes também, dependendo da situação, né. Também é algo 
esperado. [E-LUCA] 
 

Dificuldades relacionadas à política institucional, à questão da pandemia, gerando 

a ausência de contato presencial, podem gerar para a IES maior esforço para que 

o aluno compreenda essa situação. Ademais, identificar os anseios dos discentes e 

fornecer planos de ensino e novas tecnologias de aprendizado é um processo 

extenso, que demanda esforço por parte da IES, como mostram os depoimentos a 

seguir. 

[...] Dificuldades a gente vai encontrar sempre aí pelo caminho, para, talvez, 
fazer a política acontecer, seja por questões aí hoje relacionadas a 
pandemia, falta de contato presencial, seja pela adesão dos alunos para 
entender que aquilo é importante. [E-CAMI] 
Bom, eu não diria dificuldade, mas que deve ser feito com muita cautela é a 
parte de levantar o que o nosso aluno anseia, né. Então, é um processo que 
não tem fim, de constante atualização dos nossos planos de ensino, das 
tecnologias que a gente tá disponibilizando para aprendizado. [E-THIA] 
 

Orçamento restrito se apresentou como uma das dificuldades identificadas nos 

resultados. Qualquer ação pensada pelos docentes se restringe a um orçamento 

predeterminado pela IES, conforme configura o depoimento a seguir. 

O que eu vejo como dificuldade, é que existe a necessidade de você dosar 
um orçamento pra qualquer ação. Então, qualquer que seja a ideia, por mais 
que ela seja brilhante, mirabolante, ela tem que caber num orçamento 
factível pela instituição. Para mim, isso é o ponto difícil de realizar. [E-LUCB 
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Experimentar. Se vai dar certo ou não, só se fica sabendo se for feito. É o que 

expressa o relato a seguir. 

Ah! Dificuldade. Tudo que é novo, muitas vezes, você não sabe se a reação 
vai ser contrária ou não, né, mas o fato é que, se a gente não experimentar, 
a gente não fica sabendo. Então, tem que fazer, né. [E-ENOC] 
 

A Figura 34 mostra as principais facilidades para implantar ações de experiências 

com o cliente. 

 

 

O que eu percebi, eu lembro do 
grupo, todo mundo com muita 
empenho, sabe. As pessoas 
estavam engajadas, 
principalmente, o time, né, da 
faculdade, professores, equipe 
técnica, né, coordenação... Eu 
acho que o time que estava ali 
fazendo o trabalho mesmo. Isso 
talvez tenha sido o fator mais 
fácil, né, pra sobrepor qualquer 
outro desafio ali. [E-DANI] 
 
De facilidade, eu acho que o 
contato mais próximo e íntimo 
com o aluno facilita muito, né, o 
tipo de ação que a gente 
consegue desenvolver aqui, né. 
[E-GABR] 

Figura 34 
Mapa de categorização – Principais facilidades para implantação das ações de 
experiências com o cliente (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

Constatou-se como fator facilitador o engajamento das pessoas, demonstrado pela 

atuação de uma equipe coesa e com um empenho formidável para as questões e 

demandas da IES, conforme os relatos a seguir. 

 
Engajar o público, né. Eu diria a você assim que, de um modo geral, a equipe 
é engajada, empolgada para fazer determinados eventos assim. Isso aí, 
como se diz, a invenção de moda ela é muito bem vinda, né. [E-VIRG. 
 
Eu vejo duas coisas distintas, né, que é o pré-pandemia e o durante a 
pandemia. Durante o período pré-pandemia, pré-pandêmico, porque estar do 
lado do nosso cliente, estar do lado do nosso aluno, e eles perceberem a 
nossa presença e envolvimento presencial no que foi proposto. Isso traz um 
engajamento maior para os alunos. Então, me parece ser mais fácil. [E-GILB] 
 

Principais facilidades 
para implantação das 

ações de experiência com 
o cliente
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Observou-se que ações propostas pelos docentes na gestão anterior eram bem 

aceitas e que a diretoria executiva/presidente apoiava sua implementação. 

Contudo, por ser uma turma pequena e para garantir que tudo ocorresse na mais 

perfeita ordem, a equipe acabava tendo que ter um esforço maior. Ou seja, tinha 

que se desdobrar para realizar um entrega perfeita, como explicita o relato a seguir. 

Facilidades eram todas, porque a gente tinha um apoio, sabe, da diretora da 
faculdade. A gente sempre tinha o apoio. Ela nos apoiava, e muito, essa 
direção. Era assim: tudo que a gente inventou na época de diferente foi bem 
vindo, foi bem aceito, né.  A gente pensava muito na organização para sair 
direitinho, né. A gente tinha que trabalhar muito para o negócio sair direito, 
porque é uma instituição pequena, poucos funcionários administrativos. A 
gente tinha que pôr a mão na massa mesmo. A gente tinha que trabalhar 
muito para o negócio ficar redondo, sabe. Qualquer mudança, mudança de 
grade drástica. Quando a gente muda a forma de ofertar as disciplinas, nós 
fizemos um trabalho grande de divulgação, de conscientização dos alunos. 
Fomos em todas as salas, organizamos uma escala, os coordenadores, para 
ir na sala, que eram dois coordenadores na época. Então, a gente planejava 
direitinho, porque tinha que sair bem redondo. [E-LUCI] 
 

A infraestrutura mencionada aplica-se como um facilitador, em especial, na 

organização dos eventos realizados pela IES. Assim também, a seleção também 

tem seu grau de importância nas facilidades citadas pelo participante, como mostra 

o relato a seguir. 

Eu acho que a gente tem a própria infraestrutura do Cotemig, né, que eu 
acho que oferece uma boa infraestrutura para organizar esses eventos. Eu 
acho que também já ter uma equipe bastante experiente, né, em organizar 
isso, em fazer toda essa gestão e, até mesmo, em selecionar as pessoas 
corretas para participar desses eventos, eu acho que esses pontos. [E-
SOPH]. 
 

“Proximidade” entre as pessoas é um facilitador de peso no cotidiano da IES, em 

especial no caso da gestão. Até por ser um cargo mais elevado, a diretoria permite 

o acesso a toda sua equipe e também ao cliente-aluno, situação que, normalmente, 

não ocorre desse modo, quando se observam os protocolos da concorrência. Além 

disso, a paixão da comunidade acadêmica pela marca da IES tornou-se uma forma 

de motivação para a comunidade acadêmica. A jovialidade dos discentes e uma IES 

caracterizada pelo porte “pequena” foram consideradas como facilitadores, como 

explicitam os depoimentos a seguir. 

Eu vejo a representatividade da direção. A direção é muito próxima, né. Uma 
coisa que eu acho que é muito legal é que existe essa proximidade, né. 
Então, eu tenho contato direto, por exemplo, com a diretora. É coisa que, por 
exemplo, em outra instituição, eu não tinha. Era muito mais difícil isso.  E não 
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só a coordenação também. Obviamente, a gente tem um contato muito 
próximo. Então, isso é muito bom. [E-LUCA] 
 
As principais facilidades, eu acho que elas são proporcionadas pela paixão. 
As pessoas envolvidas são apaixonadas pela marca, pelo ambiente, pela 
instituição. As pessoas são apaixonadas: professores, alunos... Eu vou dar 
um exemplo contemporâneo: a aluna [F...], Cotemig Startups, precisa motivar 
essa menina de alguma forma? Não. Ela já é automotivada. Ela aparece, dá 
a cara e faz! Então, essa é a facilidade. Eu vejo mais dificuldades do que 
facilidades para implantar. Eu acho que facilidade, talvez, se gerasse uma 
percepção de um benefício para eles, alguma coisa assim, se eles 
enxergassem isso como algo mais benéfico, aí, talvez, seria uma facilidade 
maior. [E-LUCB] 
 
Facilidade. Eu acho que assim a gente está trabalhando com o público 
jovem. A faculdade, por ser menor, eu acho que é virada de caminho, ela é 
mais rápida, né. Então, se a gente faz uma ação não está legal, é mais rápido 
contornar, né, é muito mais fácil do que numa instituição muito grande. 
 

O processo de capacitação dos docentes, apontado como uma facilidade, contribui 

para manter a IES à frente no mercado, como mostra o relato a seguir. 

Das metodologias, dos professores se manterem atualizados, então, é um 
processo constante que, uma vez que você starta, não dá mais para voltar 
atrás. E, se você não starta, você fica para trás. [E-THIA] 

 
A Figura 35 sintetiza os resultados referentes à caracterização das ações de 

experiência do cliente. 

 

[...] Assim, tudo, desde a 
campanha de marketing até o dia 
da formatura ou quando ele 
busca o diploma, tudo isso, para 
mim, é experiência do cliente [...] 
[E-DANI] 
 
Ah! Eu acho que é toda vez que 
ele tem contato com a instituição, 
de alguma forma, seja 
presencialmente, seja através de 
uma rede social, um contato 
telefônico, é isso. [E-SOPH] 
 
Ah!, Foco na qualidade, foco no 
atendimento, no pré e durante o 
período que ele está com a 
gente. Depois também, vamos 
dizer assim, no pós venda, para 
ficar uma coisa mais comercial. 
[E-THIA] 

Figura 35 
Mapa de categorização – Caracterização das ações de experiências com o cliente 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2021 

Caracterização das ações 
de experiências com o 

cliente
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A forma como é feita a campanha de publicidade da Faculdade Cotemig e os 

resultados dessa campanha impactam a experiência do aluno-cliente. As vendas e 

a entrega deixam a desejar e podem gerar efeitos negativos quando se fala em 

experiência do cliente, como no caso da disponibilidade de laboratórios para aulas 

práticas, resultado de uma estratégia comercial, mas que a entrega não acontece. 

Por isso, a necessidade de se fazer investimentos na estrutura, para que houvesse 

compatibilidade entre o discurso e a entrega por parte da IES. Percebeu-se, 

também, que essa questão acaba se tornando responsabilidade do professor, uma 

vez que em sala de aula é preciso lidar com essa questão. No dia a dia do professor 

e do aluno pode ocorrer de esta ser uma experiência ruim, considerando, 

principalmente, o processo avaliativo da instituição, situação sujeita a avaliação, o 

que pode ser um ponto crítico, como corrobora o relato a seguir. 

[...] Vou dar um exemplo. É uma crítica, tá, para gente [ver] como o professor 
sempre foi dolorido. Talvez agora, na pandemia, isso mudou um pouco, mas 
a escola sempre se promoveu como que realizasse muito mais. Na prática e 
de fato isso acontece, tá, só que, por exemplo, a grande parcela das 
disciplinas que são práticas elas precisam de laboratório. A gente nunca teve 
laboratório suficiente. Isso sempre foi um problema. Então, eu fico 
imaginando assim: Eu já tive vários casos de aluno reclamando que não 
tinham como fazer a matéria, porque não tinha laboratório. Então, assim, isso 
faz parte. Você vendeu isso lá trás. Então, não vende que você vai ter 
laboratório à disposição, porque os professores não conseguiam. Quer dizer, 
o problema se tornava do professor e era uma experiência ruim. Outro ponto 
é a forma como hoje é o processo avaliativo. Durante o semestre, tem muitas 
avaliações espaçadas, beleza, mas essa concentração final, né, de todas as 
provas – “Ah! Tudo bem. A gente está acostumado” –, mas tem necessidade 
de ser isso, assim? Qual o objetivo de ser isso? É só uma estratégia de 
processo da escola? Isso acaba impactando né, principalmente 
considerando que a gente só tem curso noturno. Uma boa parcela dos 
alunos, se não for a grande maioria, está no mercado de trabalho. Ou seja, 
muito deles trabalham para poder pagar a escola. Então, assim, não quero 
passar a mão na cabeça, mas, considerando que a nossa persona é essa, 
que outros modelos, a gente poderia trazer, né, que proporcionassem um 
ambiente mais saudável para o aprendizado, né. [E-DANI] 
 

Constatou-se que a experiência do cliente incide em duas vertentes: o idealizado e 

o idealizador. Ou seja, quanto mais próxima a expectativa do idealizador com a 

expectativa do idealizado, a experiência pode ser mais gratificante ou mais 

perceptível, seja positiva ou negativamente, como corrobora o depoimento a seguir. 

Eu acho que está muito relacionado ao que é idealizado, porque o que é 
idealizado tem dois lados, né. Tem quem idealizou e quem é o alvo daquele 
ideal, né [...] Porque, às vezes, a experiência, ela realmente é negativa, 
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porque o que foi esperado pelo idealizador e o que foi percebido pelo 
idealizado realmente não funcionou. Então, assim é mais claro, mais preto 
no branco ou positivamente. Realmente, acontece como foi pensado e como 
foi recebido. Então, se eu não fui confuso, a ideia é a percepção, que se dá 
em primeiro lugar no que foi pensado e o que foi entregue, né, o que foi 
percebido como entrega, ok? E, dentro dessa experiência, dentro desse 
nivelamento, eu acho que o alvo, né, o nosso cliente, ele consegue ter uma 
percepção real do que foi proposto e, em cima disso, avaliar se foi legal ou 
se não foi legal. [E-GILB] 
 

Técnicas de “Design Thinking”, “Use experience” e “Prospective” são ferramentas 

mencionadas no sentido de auxiliar a traçar os caminhos para identificar a 

experiência e desenvolver oportunidades e ações complementares, como mostra o 

relato a seguir. 

Pode usar as técnicas de Design Thinking (método para estimular a ideação 
e a perspicácia ao abordar problemas relacionados a futuras aquisições de 
informações, análise de conhecimento e propostas de soluções) ou De use 
experience (experiência do usuário) para identificar todo processo mesmo 
envolvendo interações com o aluno, responsável financeiro, todo mundo que 
interfaceia com o Cotemig, às vezes, um possível aluno, né, um prospective 
(futuro), vamos dizer assim, e, com isso, fazer entrevistas, né, e desenhar 
toda essa experiência para, a partir dela, identificar, né, onde que estão as 
oportunidades de evolução e traçar ações para implementar. [E-JUNE] 
 

As características das ações de experiências do cliente-aluno da IES envolvem 

fatores como acolhimento, conforto e o sentimento de que ele se sinta bem acolhido 

e confortável e receba a devida importância quando necessita resolver qualquer 

demanda na IES. Desde a portaria até a direção, que tudo seja acessível e menos 

burocrático. Saber falar “não” para esse discente pode ser um divisor de águas entre 

uma ação positiva e uma negativa por parte desse aluno, como mostra o 

depoimento a seguir, 

[...] Desde o menino que trabalha na portaria ele atende, recebe lá no balcão. 
Todas as pessoas que ele tem contato. No financeiro, o João, né. O João 
tem um carisma para cobrar os meninos que estão devendo. Isso tudo faz 
parte, né. O menino que quer resolver uma questão de um diploma tem que 
telefonar para [L...]. Em todos os pontos de contato, ele tem que se sentir 
bem, tem que ser bem acolhido, mesmo quando a gente tiver que falar um 
“não” [...] Como é difícil falar “não”, né. Mesmo quando tiver que falar “não”, 
saber falar esse “não”, sabe, fazer entender o porquê daquele “não”, para ele 
não ficar com raiva, né. Eu lembro de um caso de um menino que ficou com 
raiva da gente porque a gente não quis repetir prova de 2ª chamada para 
ele, porque isso era muito rígido na faculdade antigamente. Ele ficou bravo 
e foi lá e zerou a prova do Enade. Aí, nos telefonamos para todos os alunos 
para saber da prova, e ele falou: “Fiquei com raiva porque vocês não 
repetiram a prova de 2ª chamada para mim” É claro que, né, você tem que 
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ver o lado do menino aí, que estava com algum outro problema também. 
Mas, enfim, você tem que saber falar o “não”. [E-LUCI] 

 

Dar ao aluno a oportunidade de se engajar na instituição a partir de um viés menos 

imediatista, proporcionando ao aluno-cliente uma experiência não atrelada ao ato 

de receber recompensa ou estímulo para isso, e sim aprender a aproveitar o 

momento vivenciado no dia a dia com a IES, como corrobora o depoimento a seguir.  

Eu acho que é muito mais fácil falar de fruição. Ela não tem, digamos um, 
ganho imediato assim, palpável “Ah! Ele vai fazer isso para ganhar tal coisa”. 
Eu acho que é uma ação que coloque ele ali num estágio de curtir alguma 
coisa e tal, né, e que, a partir disso, ele vai acabar se engajando mais com a 
instituição, com um viés menos imediatista, talvez né. Imediatista, no sentido 
de estimulo e recompensa, né. [E-GABR] 
 

As ações voltadas para experiência do cliente estão associadas à percepção do 

cliente-aluno em relação à Faculdade Cotemig, envolvendo o valor da IES e do 

curso, a valorização do currículo dos professores, a experiência dos professores, o 

nome da instituição no mercado e a percepção do que está sendo entregue. Enfim, 

tudo aquilo que possa ser percebido pelo aluno-cliente caracteriza-se como ações 

de experiência do cliente, como dito no depoimento a seguir. 

[...] valor do nome da IES, principalmente aqui da cidade, mas num mercado 
brasileiro como um todo também que valorize os cursos, as disciplinas dos 
cursos e eventuais ações que aconteça, como o programa de Startups, e até 
ações de professores mais localizadas, como da professora [C...] e entre 
outros, né.  O [É...] agora montou lá a loja virtual. Os alunos estão 
adicionando os professores para ver os produtos virtuais na Black Friday. 
Enfim, todas as ações que façam com que os alunos percebam que a 
faculdade está fazendo alguma coisa em prol deles, em prol da melhoria dos 
cursos, em prol da nota com o MEC... Enfim, tudo que o aluno consiga 
perceber, para mim, caracteriza como uma experiência do cliente. [E-VIRG] 
 

Cliente satisfeito, experiência positiva, cujo feedback resulta em elogios, divulgação 

e compartilhamento da vivência do aluno-cliente e a Faculdade Cotemig. Ademais, 

observou-se que um dos principais atores é o professor, mas o foco no aluno 

“protagonista”, em seus interesses, dificuldades e necessidades, deve ser 

considerado, conforme os relatos a seguir. 

Até mesmo quando o cliente está satisfeito, né, ele fica satisfeito com aquela 
experiência quando ele não fica só satisfeito, né. Mas a gente vê muito isso 
também, né, alunos que elogiam, né, alunos que dão um feedback positivo 
e alunos que também divulgam, né, acabam ajudando no processo de 
divulgação, no processo ali de compartilhamento daquela experiência. Eu 
considero satisfatórias, muito satisfatórias. [E-LUCA] 
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Foco no cliente. Foco no aluno. Claro que não só pode, como deve ter. Por 
exemplo, o principal ator do ramo do ensino, que é o professor, digamos 
assim, mas o aluno tem que ser o protagonista. O professor pode estar 
presente, mas o aluno tem que ser o protagonista, senão, na minha opinião, 
não dá resultado. [E-LUCB] 
 
Eu acredito que é o foco no aluno, o foco no que ele tá vivendo. Então, não 
é o interesse da faculdade, não é o interesse da direção, né. Do outro lado, 
eu acho que é sempre o interesse nas necessidades do aluno. Então, 
personalizar a educação pra ele, trazer melhorias, tudo com base nas 
dificuldades e necessidades deles. [E-CAMI] 

 

Uma das premissas básicas evidenciadas na pesquisa incide no “saber ouvir” e 

entender o anseio do aluno-cliente. Mais importante é saber utilizar esse recurso 

como ferramenta de retenção como configura o depoimento a seguir. 

Principalmente, saber ouvir e entender o anseio do nosso aluno, do nosso 
cliente. Saber entender isso e traduzir isso de forma com que ele não só 
fique, né, mas como retorne. Eu tenho participado bastante de atendimentos 
com alunos que se formaram, né, em outras instituições e estão voltando 
para buscar outra graduação com a gente. [E-THIA] 
 

A experiência proporcionada pela vida acadêmica o aluno-cliente vai levar para o 

resto da vida, independentemente de ser positiva ou negativa. As questões 

abordadas em sala de aula, mesmo as comportamentais, às vezes, devem ser 

faladas, pois podem auxiliar o aluno em algum momento de seu dia a dia ou, ainda, 

em outras disciplinas, ao se lembrar de ter sido dito determinado assunto na 

disciplina tal, como exposto no relato a seguir. 

[...] É bom a gente falar sobre questão de comportamento. Eu, por exemplo, 
já tive feedback por meio de outros professores de aluno que lembrou assim: 
“Nossa! O [E-ENOC] lá na aula tal... [...] falou da turma... [...] Eu entrei na 
empresa tal e não sei o quê. Se eu continuasse do jeito que eu estava...”. 
Então, assim, isso é uma coisa que o cara vai lembrar para o resto da vida 
dele como experiência positiva. O que importa é que ele captou essas 
experiências de “Olha a teoria como a gente aplica na prática e, dessa forma, 
tem esse alinhamento. Não é que a teoria está errada, não; é que está certa, 
mas tem complementos, pontos que a gente consegue chamar a atenção no 
dia a dia na prática”. E, aí, quando o cara vai trabalhar, vai fazer uma 
atividade, ele percebe aquilo. Nas aulas de SO tem muita questão de 
administração de sistema operacional. Já recebi vários feedbacks de 
diversos alunos que, por causa de uma aula ali que a gente teve, ele passou 
num processo seletivo, né, e foi lá selecionado e foi fazer o trabalho dele por 
causa de aula. É muito pouco, mas o cara lembra disso o resto da vida dele. 
[E-ENOC] 
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A Figura 36 sintetiza os resultados em relação à percepção dos entrevistados sobre 

as ações de experiências com o cliente. 

 

 

Hoje tudo é manual, né. O aluno tem 
que mandar e-mail para [L...] Ele tem 
que mandar e-mail para [L...] Gente! 
Hoje em dia, a gente não resolve mais 
nada por e-mail. Não. Isso não existe 
mais, não, né. Tinha que ser tudo 
automatizado, na minha cabeça, né. [E-
LUCI]. 
  
Eu considero satisfatórias, muito 
satisfatórias! E tem dado resultado! 
Todos os semestres, semestre após 
semestre, a gente vai vendo ali nas 
mensagens de zap, né? Ou seja, no 
informal, por assim dizer, né. Captamos 
tantos alunos em celebrações e 
comemorações por conta disso! Então, 
minha percepção é que tem dado certo. 
[E-LUCB] 

Figura 36 
Mapa de categorização – Percepção sobre as ações de experiências com o cliente 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

O excesso de burocracia e a falta de automação evidenciaram-se dentre os 

resultados. Vários processos podem ser inovados e aprimorados no sentido de 

gerar uma experiência mais saudável para o aluno-cliente. Os trâmites burocráticos 

pautados no envio de e-mail à secretária, que envia para a coordenação, para obter 

as informações referentes à “formatura”, todo esse processo é feito de modo 

manual, envolvendo histórico e planilha. Nada disso é automatizado. Ou seja, esta 

é uma informação que deveria estar disponível de modo imediato. Para uma 

empresa envolvida com processos tecnológicos e em pleno século vinte e um, essa 

é uma questão que precisa ser melhorada, como configuram os depoimentos a 

seguir. 

Então, assim, tem coisas que precisam ser melhoradas, mas a gente ainda 
está há quinze, vinte anos atrás da escola, sacou? Era tudo controlado no 
papel. Muita coisa melhorou. Lembro da época para bater o Diário, no final 
do ano, era todo mundo de castigo, tendo que fazer. Tinha que ir lá, escrever 
o presente... Muita coisa melhorou, mas tem muita coisa que pode melhorar. 
Estou falando como professor, né, mas pensando no aluno. Tem várias 
coisas que poderiam ser muito mais eficientes, né, se fosse automatizado, e 
tem recurso hoje. É questão de investir nos problemas que a gente já viu no 
final de rematrícula, que é falta de automação do processo né.  [E-DANI] 
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[...] Tudo tem que ser automatizado. Não tem esse negócio de ficar 
mandando e-mail pra questões burocráticas de curso, disciplina, matrícula. 
Você tinha que ir no portal, fazer matrícula, alterar sua matrícula, gerar 
boleto, tudo automático! Tirar segunda via de boleto é uma burocracia, pelo 
que eu lembro. Pode ter melhorado, e eu não sei, tá, mas era uma burocracia 
para tirar segunda via de boleto, gente. Olha, que experiência ruim. Eu ia 
ficar extremamente estressada se eu fosse uma aluna e tivesse que ligar 
para [L...] para resolver minha matrícula. Se eu tivesse que ir no balcão da 
faculdade pedir para alterar matrícula, péssima experiência, entendeu? E 
como é tudo manual, eu vejo que a experiência é ruim, porque é tudo manual. 
Mas então, não tem como informatizar. É uma grana muito alta! Então, vamos 
melhorar esse ponto de contato, todos os pontos de contato, qualquer que 
seja o ponto de contato, nem que seja o manual do aluno tem que ser 
repensado, para ser uma experiência bacana. [E-LUCI] 
 

Outra situação problemática identificada nos resultados é a parte administrativa, 

que envolve muitos personagens e é completamente controlada pela boa vontade 

e intenção das pessoas que atuam no setor. Se houver a demissão de um 

colaborador, o processo se perde, pois está em uma caixa de e-mail que, 

equivocadamente, foi guardada, sem ser dada a devida solução ao caso arquivado. 

É o que mostra o depoimento a seguir. 

[...] O e-mail na caixa, invés dele ficar ali na caixa em aberto, para eu tomar 
uma ação nele depois, às vezes, só vou lembrar do e-mail quando passou 
30 dias, o aluno ligando: “E, aí, cara, pô! Só te perguntei isso. Vai dar para 
dar uma resposta?” É assim: “Opa! Foi mal. Desculpa. Sem querer, eu acabei 
salvando o e-mail aí, e pronto”. Então, assim, se tivesse o Workflow, essas 
coisas, era muito mais fácil, porque está gerenciando. O aluno sabe que 
qualquer demanda ele vai pedir naquele lugar e ele consegue acompanhar: 
”Ó, seu pedido foi para tal lugar”. Hoje é assim. Hoje a gente tem ferramentas 
para isso né, a gente está ali dentro de um parque tecnológico da Microsoft, 
o próprio Share Point, se tivesse. Lógico, tudo tem investimento, né. mas são 
ferramentas que você poderia até utilizar para essa finalidade. [E-DANI] 
 

Em relação às aulas, os resultados mostram a prática de uma didática muito 

pautada em um modelo tradicional e conteudista, envolvendo aula expositiva, 

exercício para casa e as correções desses exercícios. Para mudar esse cenário, 

faz-se necessária a intervenção do professor, aliada à vontade da IES em investir 

na institucionalização de uma nova didática. Outra maneira seria a busca de 

profissionais capacitados e detentores dessa competência para mudar a 

metodologia atual para metodologias ativas, como mostra o relato a seguir.  

[...] A gente já tem conhecimento suficiente para trabalhar com metodologias 
ativas de forma bacana. Talvez a gente não sabe muito na área de 
desenvolvimento, mas, pô, a gente pode trabalhar muito baseado em 
problemas, né. A gente, como técnicos na área de Tecnologia, vai resolver 
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problema dos outros, que é automatizar algum processo e desenvolver um 
software, um aplicativo. Por que não trabalhar isso de uma forma 
institucionalizada? [...] A escola também tinha que investir nisso, sabe, de 
institucionalizar, promover e até, num processo seletivo futuro, começar a 
buscar profissionais que tenham essa capacitação, essa competência, né, 
porque isso impacta muito, né. O maior contato durante o semestre inteiro 
do aluno é com o professor ali ou o conjunto de professores na sala de aula, 
né. Então, tem essas coisas que são desagradáveis, né. [E-DANI] 
 

Os resultados indicam que as propostas da Faculdade Cotemig envolveram um ciclo 

importante, sendo recebidas, executadas e bem finalizadas. O mais importante é 

que houve a abertura de um processo, sua evolução e sua finalização, algumas com 

sucesso e outras menos, como mostra o depoimento a seguir. 

Eu já vi propostas sendo bem recebidas. Já vi propostas que foram bem 
recebidas e foram bem executadas e bem finalizadas. E aqui eu não quero 
julgar que foi por A ou por B, tá bom, mas eu já vi todo ciclo sendo muito 
legal. Eu já vi propostas que eu, particularmente, achava muito legal e meus 
pares ou meus clientes, meus alunos não perceberam tão legal quanto eu. 
Já teve propostas que eu não achei tão legal, fui voto vencido, digamos 
assim, né. [E-GILB] 
 

Identificou-se um movimento forte na Faculdade Cotemig para criar interações 

saudáveis e construtivas com sua comunidade acadêmica. Contudo, não foi 

possível diferenciar o tipo de ação realizada, “experiência” ou apenas uma mudança 

institucional de marca, por exemplo. É o que configura os relatos descritos a seguir. 

Eu vejo um movimento bem forte da Cotemig, né, em criar interações bem 
saudáveis, bem construtivas né, com a sua comunidade, vamos dizer assim, 
mas eu não sei falar, né, assim, o que que está contido num planejamento, 
né, o que exatamente é pensado como experiência ou já é um modo 
operante, né, que assim: “Ah! Foram detectando coisas, necessidades e foi 
implementando” Então, assim, eu não sei associar de quando opta, por sei 
lá, por mudar o portal todo, né, ou mudar a marca. Assim, num contexto de 
experiência em si, eu acho que são várias iniciativas para promover a 
experiência, mas não sei falar. [E-JUNE] 
 
Eu acho válido. Eu lembro que no que ano que entrou a pandemia foi o ano 
que a gente começou a ter um pouco mais de ação. Por exemplo, a recepção 
para calouro e tal, né. Eu acho que deu certo. Eu vi os alunos de períodos 
iniciais muito empolgados com isso e tal: “Olha, agora entrei na faculdade. 
Agora já é diferente, né”. Então, eu acho que isso ajuda a colocá-lo, a mudar 
um pouco a chave. [E-GABR] 
 

O acolhimento, quer seja por telefone ou direto na sala da coordenação e direção 

(quando presencial), e a utilização das redes sociais têm possibilitado o 

engajamento do aluno-cliente e, consequentemente, despertado o interesse de 
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outros candidatos a ingressar na IES e que até então ainda não conheciam a 

Faculdade Cotemig, como mostra o relato a seguir. 

Bom, eu acho que, assim, pensando como aluno, eu acho que os alunos do 
Cotemig eles têm um bom acolhimento quando fazem esse tipo de... 
principalmente quando tentam um acesso mais direto, né, por telefone, ir 
direto lá na sala da coordenação, direção... Eu acho que essa sensação de 
acolhimento é muito importante, porque, né, eles têm problemas, 
dificuldades, as mais variadas possíveis, e acho que essa parte das redes 
sociais tem feito um papel interessante de engajamento, né, para poder 
conquistar e despertar o interesse de um outro público que, provavelmente, 
nem conhecia a faculdade. [E- SOPH] 

 

Os resultados apontam que no decorrer da Pandemia Covid-19 os dois últimos anos 

(2020 e 2021) foram complexos para a IES, tornando algumas ações inviáveis de 

acontecer. Anteriormente a esse período, as ações realizadas pela IES eram bem 

efetivas e deixavam o alunado orgulhoso e participativo. A interação de professor 

para professor talvez pudesse ser mais trabalhada no sentido de melhorar essa 

relação, pois, muitas vezes, uma informação só chega a determinado professor pela 

divulgação de alunos que participam de um ou outro grupo. Constatou-se, também, 

a necessidade de melhorar a divulgação dos trabalhos voltados para a área de 

Empreendedorismo, bem como a criação de empresas virtuais, como configura o 

depoimento a seguir. 

[...] os alunos ficavam orgulhosos de saber que existia o Startups quando 
estava mais ativo dentro da própria faculdade, que agora é um trabalho mais 
externo, né. É, funcionou muito bem. Acredito que daqui a algum tempo volte, 
porque agora também já está um pouco sobrecarregado. Tem que dar um 
tempo mesmo, né. Agora, poderia ser melhor, tá. Assim, poderia ter, talvez, 
a divulgação, ser melhor. É, talvez, a interação dos professores com os 
próprios professores pudesse ser melhor. Esse trabalho, por exemplo, eu 
fiquei sabendo porque os alunos me adicionaram, me referindo ao trabalho 
do professor, né, do comércio eletrônico. Eu fiquei sabendo porque os alunos 
adicionaram, mas, de repente, poderia ter sido feita: “Ó gente! Vamos 
cooperar com os alunos. Eles tão fazendo um trabalho legal aqui”. Às vezes, 
sem querer, também beneficia um grupo, não beneficia o outro, porque a 
gente não sabe que está acontecendo para todo mundo. Enfim, está? Estou 
dando um exemplo aqui. [E-VIRG] 
 

As ações da Faculdade Cotemig se destacam quando comparadas às de outras 

Instituições de ensino superior. Existe uma preocupação constante do Cotemig que 

envolve toda sua comunidade acadêmica, não só alunos, mas com toda a equipe 

da IES. Para professores que atuam em outras instituições é perceptível a diferença, 

como mostra o depoimento a seguir. 



161 

 

[...] Eu percebo esse acesso, contato, proximidade e preocupação [...] porque 
nós fazemos parte dessa cadeia, coisas que eu não vejo em outras. Então, 
a gente fica muito perdido em vários aspectos, né. Não tem norte, não tem 
muita essa preocupação. Fica muito a faculdade focada em crescer, em 
prospectar, mas aí ela não se preocupa em como o aluno está tendo aquela 
experiência. Eu vejo na faculdade Cotemig uma preocupação constante. 
Imagino que funcione. Eu acho que os alunos percebem esse tipo diferencial. 
Os professores percebem também. [E-CAMI] 
 

“Fluidez” e “um ambiente tranquilo, leve e bem orientado” são termos utilizado por 

um entrevistado ao falar da Faculdade Cotemig, como mostra o depoimento a 

seguir. 

Eu tenho uma sensação muito boa de fluidez dentro da escola, sabe.  É uma 
escola muito enxuta, mas não é no sentido de ter poucos profissionais; é de 
pessoas certas estarem no lugar certo. Isso traz uma fluidez muito grande 
nas coisas. Nada fica parado por politicagem ou por ego, sabe. A escola 
sempre está em movimento, com foco no aluno É a principal característica, 
que, com dois meses, mais ou menos, eu já tinha percebido que era um 
ambiente muito tranquilo, um ambiente muito leve e rápido. Está sempre 
orientando, sempre de olho em tudo que está acontecendo, no, bom sentido, 
não de vigiar, no bom sentido. [E-THIA] 
 

A realização de eventos é um ponto de destaque nas ações da Faculdade Cotemig. 

Apesar de haver dificuldades para conciliar horários de integração, em especial, 

dentre os professores, com suas cargas de trabalho intensas, conseguir fazer uma 

integração, quer seja em um happy-hour ou outro tipo de ação, pode propiciar 

estreitamento de relações entre professores, alunos e equipe e ser um diferencial 

para a IES, como dito no relato a seguir. 

Ah! Entendo que elas acontecem bastante, porque, na minha visão, né, a 
gente tem muito professor de mercado. Então, a maior parte dos professores, 
né, trabalham em outras empresas, né. Inclusive, é uma dificuldade que a 
gente tem com os professores: “Ó! Vamos fazer um happy-hour depois, 
porque está todo mundo engajado”. Acho que isso gera muita oportunidade 
e experiências novas, para os alunos, né, e também para o professor, né, 
porque a gente conhece quem vai trabalhar com a gente daqui a um 
pouquinho e o mundo muda. .A gente tem que aprender a trabalhar com todo 
mundo, porque senão a gente vai ficar assim: “Ó! Na minha época era de tal 
forma.” Gente, o mundo mudou. Já era. [E-ENOC] 
 

A Figura 37 sintetiza os resultados no diz respeito à permanência e à retenção dos 

alunos na Faculdade Cotemig. 
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Eu acho que a permanência e a 
retenção são de boa qualidade. 
Percebo que a evasão existe. 
Desconheço instituição que não 
tem quem desiste, quem não 
consegue prosseguir no curso, 
mas a permanência e a retenção 
dos alunos no Cotemig têm nota 
boa, tem uma boa, avaliação. [E-
LUCB] 
 
Pela presença em sala de aula, 
entrega, participação e 
engajamento, são sinalizações de 
que o aluno está totalmente 
inserido e engajado na proposta 
do Cotemig. [E-JUNE] 

Figura 37 
Mapa de categorização – Percepção sobre a permanência e retenção dos alunos 
na Faculdade Cotemig (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

Averiguaram-se casos de alunos que saíram por um motivo ou outro e retornaram 

à IES e de outros em função de indicações, amigos e colegas que integram o 

alunado da Faculdade Cotemig, que tem atraído novos alunos. Ou seja, observa-se 

certa fidelidade. Contudo, dificuldades pessoais com as disciplinas ou, 

propriamente, com o curso, podem levar o aluno à desistência, como dito no 

depoimento a seguir. 

[...] Eu vejo que há uma parcela fiel disso quando eu vejo casos de aluno 
abandonando, às vezes, por realmente uma falta total de afinidade com o 
conteúdo, né, principalmente quando começa a entrar as disciplinas mais 
complexas. Mas isso não é uma particularidade da na FUMEC. Eu era 
monitor, e dava aula para os meninos que tinham muita dificuldade. Você via 
que o menino abandonava o curso por uma questão de [que] veio com uma 
expectativa de [algo] novo. Queria um diploma... “Aquele curso vai dar 
dinheiro e essa matéria não é para mim, cara. Isso não desce”. [E-DANI] 
 

Os resultados apontam um período pré-pandêmico, em que se observou uma 

retenção muito maior, pois no modo presencial, muitas vezes, o aluno ia à 

Faculdade sem saber bem o que iria encontrar. Era comum que esse aluno fosse 

Percepção sobre a 
permanência-retenção 

dos alunos na Faculdade 
Cotemig
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esperando encontrar interação nas redes sociais ou jogos, mas um curso não fácil, 

como mostra o relato a seguir. 

Na verdade, a área de Informática é um curso difícil. Existe uma lógica, existe 
um processo de aprendizado, onde tem uma curva de aprendizado bastante 
íngreme. Não é fácil vencer essa curva. Então, assim, é percebido um 
desligamento no início do curso, onde o menino toma aquele choque e fala: 
“Puxa vida! Não tem nada a ver com o que eu queria”. Então, assim, existe 
uma não identificação da pessoa com o curso, e não é por causa do curso e 
não é por causa da pessoa; é porque, realmente, não deu match 
(competição). Uma coisa não bate com a outra. [E-GILB] 
 

Esse cenário mudou um pouco, pois, a partir do alunado oriundo do Colégio 

Cotemig, ciente das metodologias e regras da IES, esse volume de evasão reduziu, 

como caracterizado no relato a seguir. 

[...] é bom falar se esse volume é muito menor quando são os alunos do 
colégio ou quando vem de algum [que] tem um conhecimento técnico anterior 
à própria faculdade. Então, o menino já chega sabendo o que vai encontrar. 
Isso diminui bastante o volume de saída. [E-GILB] 
 

Outro fator de evasão de menor volume decorre de problemas financeiros, como 

mostram os depoimentos a seguir. 

Eu já vi também, mas com menor volume de alunos desistindo por causa de 
grana. Já tive alguns relatos de meninos que trancaram ou que realmente 
saíram da faculdade por causa de grana. [E-GILB] 
Às vezes, o aluno realmente abandona. É uma coisa que acontece mesmo. 
Eu acho que a gente tá dentro do índice. Acho que as ações que a gente faz 
tão dentro do possível mesmo. Têm fatores que a gente não tem como, como 
a questão financeira, né. [E-VIRG] 
 

Já no período pós-pandemia o volume de permanência diminuiu, pois o professor 

atuando no dia a dia, presencialmente, isso ajuda a perceber e sanar as dúvidas do 

aluno-cliente. Ademais, no modo presencial é possível realizar leituras 

concernentes à postura do aluno, perceber a forma como ele participa das aulas, 

observando também corpo e o semblante, para, a partir dessas situações, promover 

o resgate ou a recuperação desse aluno-cliente, como revelam os depoimentos a 

seguir. 

Então assim, meu estilo de aula, particularmente, é muito mais para esse 
menino. Faço perguntas para ele. Eu tenho uma perseguição por quem não 
sabe. No início, parece uma perseguição, mas depois eles percebem que eu 
estou batendo, mas eu estou fazendo aprender. Então, assim, a gente 
consegue uma retenção maior desses alunos do que nesse período onde 
eles estão estudando escondidos atrás dos avatares, dos vídeos, desligados. 
A gente não consegue perceber quem está tendo muita dúvida e vai 
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desistindo, porque vai ficando difícil. As matérias, geralmente, são 
acumulativas, né, são dependentes uma da outra. [E-GILB] 
 
De convidar os alunos para participarem. Hoje, eu vejo que é um pouco mais 
numérica essa percepção, porque, quando é presencial, você consegue 
fazer leituras, né, da postura do aluno é, até, o jeito que ele participa da aula 
ou não, o corpo, o semblante, né. Às vezes, a pessoa está com algum 
problema, mas hoje é com a presença em si, né, e também como que ele 
engaja com tudo que é proposto em sala de aula. [E-JUNE] 
 

Os resultados apontam que por meio de videoaulas é praticamente impossível 

detectar se o aluno está perdido em relação a determinado conteúdo. Isso ocasiona 

um efeito cascata, pois as disciplinas são sequenciais, o que resulta na redução da 

curva de interesse de aprendizado do discente, levando à desistência. Mas tem 

aqueles que conseguem vencer os obstáculos e chegar à diplomação, como dito no 

depoimento a seguir. 

Então, quando começa a perder, assim, em período pandêmico, do vídeo, 
né, da videoaula, a gente tem uma dificuldade pra perceber o aluno que tá 
se perdendo, porque, quando se perde num determinado conteúdo, e 
geralmente é sequencial, o próximo conteúdo já vai com a defasagem do 
conteúdo anterior. Aí, vai desanimando. A curva de interesse do aluno no 
próprio curso vai diminuindo, até ter a própria baixa do curso. Mas tem a 
realidade nossa também, assim, que é fácil ver o número de alunos 
empregados que consegue romper a barreira e formar. [E-GILB] 
 

Verificou-se nos resultados a ausência ou o pouco conhecimento sobre retenção e 

outras formas de ensino. A partir de diálogo e orientação da diretoria, mencionando 

a dificuldade de captação e manutenção do aluno na IES, foi que a professora 

passou a perceber a importância dessa ação na Faculdade Cotemig. Amadurecer 

essa ideia, pensar nas dificuldades no dia a dia e, principalmente, criar empatia e 

entender formas novas de aprendizado têm sido, aos poucos, ações praticadas, 

como mostra o depoimento a seguir. 

Eu era até uma professora carrasca. Não queria nem saber da vida pessoal 
do aluno, não. Ele que se vira para lá. Ele que quer estudar, entendeu. [...] 
Mas tem outras formas que a gente tinha que pensar no lado do aluno 
também. A gente tem que ter um pouco de empatia, sabe, entender o aluno 
se ele pediu para adiar a entrega do trabalho um dia, entender por que ele 
pediu essa entrega. O trabalho é para entregar para o dia vinte, não entregou 
dia vinte, eu falava: “Azar é dele!”. Ficava com zero. Mas não dá para ser 
assim, não, a ferro e fogo. Tem que conversar com o aluno, entender por que 
ele quer mais um dia, o que está acontecendo, né. Eu não tinha essa 
percepção, sabe. [E-LUCI] 
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A estratégia da IES de realizar “prova vinte e quatro horas” foi muito bem vista pelo 

alunado e tem mostrado o esforço dos alunos, que estão estudando com afinco para 

a realização dessa modalidade de avaliação. 

 
 
Eles não estão só copiando à revelia, não. Eles estão estudando, entendeu. 
Eu demorei a entender. Se a gente voltasse presencial amanhã, a prova iria 
continuar sendo vinte e quatro horas, a prova não iria ser nunca mais um 
papel em sala de aula. Não consigo imaginar isso mais. A prova iria ser vinte 
e quatro horas para sempre, na minha cabeça. A prova vai ser com consulta, 
vinte e quatro horas para sempre, né. Quando você começou a falar comigo 
sobre o que eu posso fazer para reter o aluno, não deu tempo de eu fazer 
muita coisa. É fazer gostar! Gostar de estar ali na sala de aula comigo, 
entendeu, com o professor. Essas pequenas coisas é que vai juntando, né, 
e no final faz a diferença. [E-LUCI] 
 

Apesar de a prova vinte e quatro horas, apresentar alunos com bom desempenho, 

ainda se identificaram alguns com baixo desempenho, como mostra o relato a 

seguir. 

Eu percebi isso. Eu estou com uma turma esse semestre que eles estão 
adorando essa prova de vinte e quatro horas e tem menino que vai mal nessa 
prova. [E-LUCI] 
 

Os resultados apontam um processo de retenção relacionado às questões 

estruturais da IES, em que situações pontuais serão resolvidas por seus setores. 

Se o aluno estiver passando por um problema financeiro, ações específicas poderão 

ser tomadas no sentido de criar condições e flexibilidade para a permanência do 

discente. Desse modo, querendo ou não, a IES acaba fazendo um monitoramento 

sobre o comportamento do aluno-cliente, quer seja pela disciplina, financeiro ou 

frequência, uma vez que indícios podem ser percebidos por esses mecanismos, 

como mostra o relato a seguir. 

Essa necessidade de retenção ela não chega a interferir negativamente em 
questão de professor em sala, autonomia... Acho que não, porque a retenção 
ela fica muito no meio estrutural, né, de ter os caminhos certos para o aluno 
procurar quando tiver com atendimento financeiro. Se o problema é esse, o 
problema é aquilo, então há uma capacidade de flexibilização de alguns 
aspectos, né. Mas eu acho que é muito uma estrutura que cerca o aluno ali. 
Ele vai entrar num sistema que é como se ele [quiser] sair, a gente vai ficar 
sabendo que ele vai sair e não vai ser uma coisa pego meio no contrapé, a 
não ser coisas muito, né, tipo “Ah! O aluno teve uma visão divina e quer 
mudar de área”. Não tem muito o que fazer. [E-GABR] 
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Há alguns anos, a questão da retenção foi um ponto problemático, pois, apesar de 

se ofertar boas condições ao aluno e boa infraestrutura, a grande dificuldade 

consistiu na complexidade do curso e, também, na falta de aptidão dos alunos, 

levando ao abandono do curso. Estrategicamente, a Faculdade Cotemig passou a 

investir na captação dos alunos oriundos do Colégio Cotemig. Além disso, investiu-

se muito nas mídias sociais, o que melhorou os índices de permanência na IES, 

como mostram os relatos a seguir. 

É um curso difícil. Não é um curso tão simples. Então, acho que isso interfere 
muito na retenção, e não necessariamente é só experiência. Às vezes, você 
vê alunos falando: “Tenho uma experiência muito positiva de relacionamento. 
Gosto de todo mundo, mas o curso não é para mim”. Então, tem esse ponto. 
E, assim, a faculdade faz bastante investimento, bastantes esforços, para 
poder fazer com que essa experiência seja sempre positiva, né. E eu percebo 
que dessas estratégias... Por exemplo, o colégio, né, sair do colégio e 
conseguir despertar esse interesse para continuar na faculdade. Então, eu 
acho que essa estratégia de captação do colégio deu muito certo e sempre 
foi um problema muito crítico, né, que a gente não conseguia lidar. Essa era 
uma discussão frequente. Esse problema melhorou muito a experiência da 
saída do colégio para entrar na faculdade. Eu acho que foi uma estratégia 
que deu muito certo. A estratégia também das mídias sociais, eu acho que 
isso também ajuda um pouco na retenção. O aluno gosta dessa divulgação, 
de mostrar as coisas ali na rede social. Isso faz diferença, né. É uma 
instituição que fica totalmente fora disso. Eu acho que acaba perdendo o 
interesse do aluno por esses motivos também. [E-SOPH] 
 
Bom, eu ainda não acessei nenhum dado concreto sobre o tema. Mas, com 
base nas conversas e nos atendimentos que eu tenho feito até então, eu 
sinto, como eu mencionei, de fato, um carinho dos alunos. Primeiro, porque 
grande parte já vem do colégio, do curso técnico. Então, se eles já ficaram 
daí para o ensino superior, já é atestado, primeiro, da qualidade do grupo.  
Depois, a gente pega alunos que já estão no mercado há 10, 15 anos, que 
se graduaram, pós-graduaram em outras instituições e, quando precisam, 
quando veem necessidade de outra graduação na área da Tecnologia, eles 
buscam a escola de novo, né. Então, isso, solidifica muito o que a escola 
propõe de um ensino de qualidade, de sintonia com o mercado, né. É 
importante a gente ter um aluno adolescente chegando do segundo grau, 
mas é um indicativo muito bom também a gente receber um profissional já 
de mercado e com bagagem e ele nos escolher também. É um indicativo 
muito importante para gente. [E-THIA] 
 

De modo geral, a questão da retenção em outras instituições de ensino, quando 

comparadas aos índices globais da área de T.I. da Faculdade Cotemig, mostra que 

os cursos desta IES são considerados difíceis, em especial por serem das áreas de 

Exatas, o que pode afetar a permanência do discente. No caso de questões 

estruturais, é possível haver a interferência da Faculdade, como mostra o relato a 
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seguir. 

Quando é a questão da deficiência, a gente ainda pode tentar uma monitoria, 
pode tentar turmas extras. Enfim, aulas particulares. Mas, quando o 
problema é financeiro, eu acredito que esse seja um dos principais motivos, 
ainda que o aluno aponte outros, né, quando questionado sobre sua saída, 
né. E, às vezes, não tem coragem de falar, mas eu acredito que na grande 
maioria das vezes o problema, no final das contas, seja, sim, financeiro. E, 
aí, não tem muito o que fazer, né. Não pode ficar dando bolsa pra todo 
mundo, né. Isso aí tem toda uma questão... Eu acredito que as ações sejam 
eficientes, sim. O acompanhamento dia a dia melhorou nos últimos anos. Ele 
não era efetivo, tá, o acompanhamento de faltas, né, de frequência e 
rendimento escolar, né. Notas, era uma coisa muito localizada ali pelo 
professor. O professor que informava para coordenação. Mas, aí, quando, 
muitas vezes, já não dava para fazer mais alguma coisa, né, já era tarde. De 
uns anos para cá, há um monitoramento maior desses dois aspectos aí de 
frequência e rendimento, feito pela administração, né, pela coordenação, 
mas ainda pode melhorar também. Acredito que ainda tem espaço para 
melhorar. [E-VIRG] 
 

O reconhecimento da Faculdade Cotemig como referência de mercado é um dos 

principais motivos para a retenção do aluno, como também a proximidade de todos 

os envolvidos com a instituição de ensino, justamente para saber ouvir, e a 

capacidade de amparar o aluno, em especial, no momento da Pandemia da Covid-

19, como revela o relato a seguir. 

 
Acho que uma das formas que a gente tem, de fato, de retenção, que é um 
ponto muito favorável para a gente, é a proximidade de todas as pessoas, 
envolvidas. Desde o diretor e o coordenador estão muito envolvidos com o 
professor, muito próximo, né. Constantemente, eu vejo o coordenador ali 
conversando com o aluno, né, a diretora conversando diretamente com o 
aluno. Isso tudo são ações de retenção, poder ouvir o aluno, né? Essa 
questão de poder ouvir, de poder estar junto com o aluno, né, é um outro 
ponto legal que eu vejo. É a questão de quando a gente teve situações de o 
aluno, às vezes, não ter ali um computador para poder fazer o curso, né. A 
gente disponibilizou os notebooks. Então, assim, isso tudo, por mais que 
seja, né, pequenas coisinhas, lá na frente faz uma grande diferença. [E-
LUCA] 

 

Os resultados indicam uma retenção de boa qualidade, em que se observou que 

antes da restrição de fechamentos das Instituições de ensino as salas de aula 

recebiam mais de vinte alunos, como mostram os relatos descritos a seguir. 

 

Olha, não sei se eu tenho muita essa percepção, porque acaba que eu fico 
com eles um semestre só. Eu não sei se eu consigo acompanhar mais. O 
que eu percebo na adesão dos alunos da minha turma é que é boa. Eles tão 
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do início ao fim, não tem evasão de alunos e eles [ficam] até o último dia de 
aula. Semana passada, por exemplo, a turma estava cheia, mais de vinte 
alunos, no último dia de aula. É uma coisa expressiva. [E-CAMI] 
 
Eu acho que a permanência e a retenção são de boa qualidade. Eu percebo 
que a evasão existe, mas desconheço instituição que não tem, mas a 
permanência e retenção dos alunos no Cotemig tem nota boa, boa avaliação. 
[E-LUCB] 
 

De modo geral, os índices de retenção na Faculdade Cotemig e em outras 

instituições têm aumentado. Apesar da Pandemia Covid-19, a permanência de 

discentes chegando nos últimos semestres do curso tem sido observada e há 

turmas com muitos alunos. Há alguns anos, a média de concluintes girava em torno 

de seis alunos. Atualmente, forma-se um número muito maior, o que pode ser em 

função das ações desenvolvidas pela IES para garantir a permanência desse aluno-

cliente até concluir sua formação. Na Faculdade Cotemig, a metodologia e o 

conteúdo didático estão muito avançados em relação às demais IES do mesmo 

segmento. Soma-se a isso que dobradinha teoria e prática existente na Faculdade 

permite a seu alunado experienciar o caso real visto na teoria. Com isso, o 

diferencial para o aluno é gigantesco, pois ele acaba se colocando à frente no 

mercado de trabalho, enquanto colegas de outras instituições de ensino ficam em 

desvantagem e, muitas vezes, estão no mesmo ambiente de trabalho, o que 

possibilita essa comparação, como mostra o depoimento a seguir. 

É devido ao trabalho da instituição como um todo, né? Eu acho que é uma 
coisa que ajuda. Vou dar um exemplo, que aconteceu comigo: um aluno, né, 
eu indiquei num lugar. Ele foi trabalhar no lugar. Um dia, eu estava lá na 
empresa que eu trabalho e ele estava lá com um colega dele, né. O colega 
dele estuda em outra instituição. Aí, ele chegou para mim e fez uma pergunta: 
“Ô professor [ENOC], por que lá na disciplina de Inteligência Artificial a gente 
já viu isso, isso, isso, isso, isso? A gente está na metade do semestre e fulano 
só viu esse primeiro item aqui?”. Então, eu acho que isso influencia. Então, 
o cara teve caso real que ele viu o que a gente já trabalho, tanto a parte 
teórica e a prática, que, às vezes, outras instituições estão trabalhando, e ele 
divulga isso, né. Então, isso traz aluno para gente, retém, o cara não vai 
querer sair da instituição vendo o que está acontecendo fora do Cotemig. É 
complexo isso, né. Assim, tem aqueles motivos que, às vezes, não têm muito 
que a gente possa fazer, né. Por exemplo, financeiro é uma questão. [E-
ENOC] 
 

A Figura 38 resume os motivos que levam o aluno-cliente a permanecer na IES.  
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Eu acho que a questão do 
atendimento. O tamanho da 
faculdade ajuda. Isso é uma coisa 
que alguns sentem. Tem essa 
questão de acolhida muito 
marcante e esse foco em 
mercado, em estágio e Startup! [E-
GABR] 
 
Ter sempre boas tecnologias, 
tanto para ajudar os professores 
na metodologia quanto nas 
tecnologias que estão em 
discussão nas salas de aula, os 
laboratórios que a escola dispõe... 
Tudo isso contribui, a 
infraestrutura como um todo. [E-
THIA] 

Figura 38 
Mapa de categorização – Motivos que levam o aluno-cliente a ficar na IES 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

Constatou-se que o poder da marca, a infraestrutura, as ações de socialização e o 

desconto ofertado aos alunos oriundos do Colégio Cotemig são agentes 

significativos para a permanência do aluno-cliente. Acrescenta se a esses 

elementos um corpo docente constituído por profissionais de ponta, atuantes, 

capacitados e reconhecidos no âmbito educacional, como mostram os depoimentos 

descritos a seguir. 

 
Eu acho que, basicamente, são três elementos: marca forte, ações de 
socialização e uma equipe docente reconhecida no mercado. A marca, de 
certa forma, ela é empoderada. As ações que são feitas para socialização 
também são agentes que contribuem para isso, sabe. É até uma reflexão 
interessante, né: Nesse período de pandemia, que a gente pouco fez dessas 
ações, qual foi o impacto de alunos que abandonaram? Será que foi maior 
porque, talvez, também nos deu um norte para entender isso? Entramos na 
pandemia, e continua a mesma relação. “Opa! Então não é que não sejam 
importantes essas coisas”. Talvez o que que era comum lá, é comum aqui, 
porque continua mantendo os alunos, né. Mas eu acho que é a marca. Eu 
acho que a questão é o time de professores. Eu acho que essa coisa de ter 
professores que estão ali de mercado isso é uma coisa bacana [...]. [E-DANI] 
 
A infraestrutura ainda é um diferencial, na minha opinião, tá? Tende a 
diminuir, infelizmente, porque os equipamentos vão barateando, as coisas 
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vão melhorando. Então, talvez daqui a algum tempo não será tanto, mas 
ainda é, acredito eu. Os professores de mercado são um diferencial que eu 
acho que ele percebe, tá? Eu acho que ele percebe antes de entrar. O nome 
que a instituição já tem no mercado, eu acho que é muito pelo colégio 
também, mas eu acho que é um fato que eles consideram, tá? Então, eu 
acho que os três principais fatores aí – a infraestrutura, os professores de 
mercado e o nome que a instituição – têm em Belo Horizonte na área de TI 
no mercado de TI, sendo, com certeza, um top três aí, né. Vamos colocar aí, 
de repente, a Universidade Federal, a PUC. Eu acredito que o Cotemig seja 
hoje o terceiro aí, disputando com a PUC, né, ali na segunda colocação aí 
da excelência, vamos dizer assim, tá? Eu acho que os alunos percebem isso, 
sim. Os que obviamente valorizam essa questão. Nem todos valorizam, né? 
Obviamente, tem a questão também que são eventuais descontos que os 
alunos nossos do colégio possuem, algumas outras bonificações aí que, 
claro, também são pesadas aí na hora da escolha, né, de ficar ou não ficar. 
Questão de pular o primeiro período e algumas outras questões aí. Olha, eu 
acho que as questões financeiras sempre, em qualquer setor, em qualquer 
área, eu acho que os eventuais benefícios financeiros... Tá, eu não sei citá-
los todos aqui, mas, sei lá, pagou até o dia primeiro todas as mensalidades 
tem x%. Todos esses fatores de desconto aí, eu acho que ainda são o fator 
principal de retenção. Eu posso tá enganado porque eu tô falando apenas 
por percepção, não por estatísticas, não baseado em dados, mas eu ainda 
acredito, mas, infelizmente, é a realidade, né. Como eu disse, o nosso perfil 
de aluno não é um aluno de alto nível, de alto poder aquisitivo. Então, 
querendo ou não, os benefícios financeiros que eventualmente surjam aí 
durante o curso eu acho que ainda são o principal fator de retenção, tá. [E-
VIRG] 
 
Eu considero um ponto aqui que é um pouco mais voltado até na minha 
disciplina, né: a infraestrutura. Ela é totalmente diferenciada, né. Então, isso 
é uma das coisas que os alunos dão muito feedback do quanto eles 
conseguem fazer todas as atividades, o trabalho que eles precisam. Vamos 
lá, a gente é uma escola de tecnologia! Assim, eu não posso nem dizer que 
é o mínimo, porque o que a gente tem é muita coisa, né. São máquinas top 
de linha, que isso faz uma grande diferença, por exemplo, tá. [E-LUCA] 
 
Eu acho que ficam, né. A visão que eu tenho é sem ter conhecimento mesmo. 
Eu acho que os que ficam são meninos do colégio, por causa do desconto 
bom, porque, quando os alunos do colégio vão pra faculdade, têm um 
desconto bom, né? Os que ficam são os que acreditam no nome do Cotemig, 
sabe, acreditam que o Cotemig é melhor do que a PUC, do que uma FUMEC. 
Acho que é isso, uma marca consolidada... [...] quando falam “Nossa! Você 
dá aulas no Cotemig?’’. [E-LUCI] 
 

Os resultados indicam a seriedade da Faculdade Cotemig em relação àquilo a que 

que se propõe a fazer. O aluno-cliente percebe esse empenho e, também, que os 

professores estão aptos a lecionar, com competência para conduzir qualquer tema 

e assunto. Ou seja, a experiência do professor ao ensinar é notória. Acrescenta-se 
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que não existe uso do livro, e sim as referências obrigatórias determinadas pela 

instituição. Então, qualquer assunto que possa surgir, o professor tem capacidade 

de conduzir, discutir com o aluno e fazer a ligação do conteúdo teórico com o 

mercado de trabalho. Esse é um diferencial capaz de gerar a permanência do aluno-

cliente, como mostra o relato a seguir. 

[...] Às vezes, a aula está programada para falar do assunto A, e durante o 
assunto A, algum menino puxa o assunto X, e a aula acaba no assunto X. 
Essa é a expertise do professor, que permite fazer a ligação entre o assunto 
A e o assunto X, e isso eles percebem que uma coisa está ligada na outra. 
Quando eu estou falando do assunto X e eu trago o Case lá da empresa 
(muitas vezes, o Case é do próprio aluno), o aluno fala: “Pô! Lá na empresa 
a gente trabalha diferente”. Então, essa relação do conteúdo apresentado, 
com o mercado de trabalho traz uma segurança muito grande para os 
meninos, porque eles percebem que estão estudando com o 
comprometimento da faculdade de passar o conteúdo, mas é conteúdo real 
para o mercado de trabalho, que é real, que eles vão usar no dia a dia. Então, 
assim, isso enche os olhos de brilho quando percebem que uma coisa está 
realmente ligada a outra, sabe. Uma outra coisa que eu vejo também como 
positivo é o próprio ambiente. É muito legal o conteúdo e também os 
trabalhos práticos, né, eles aplicarem e verem acontecendo fora da teoria. 
Isso eu acho que é um fator de engajamento dos meninos. (Teoria e prática) 
[E-GILB] 
 

Identificou-se que o ambiente acolhedor, inclusivo, ético e coerente, um ensino de 

qualidade, a realização de eventos propiciados pela Faculdade Cotemig, a 

proximidade, o cuidado, a inovação e o carinho visto entre os sujeitos da Faculdade, 

demonstrado também pelo aluno-cliente, são fatores que podem ser considerados 

quando se analisa a permanência desse discente na IES, como mostram os relatos 

a seguir. 

A proximidade maior com os alunos é uma coisa que eu percebi dessa turma. 
Eu estou com três turmas lá na Cotemig. Esta foi a terceira. Foi a melhor 
turma que já lecionei lá. Foi uma turma que foi superbacana! E todos eles, 
no final da aula. Foi superbonitinha a gravação, eles agradecendo... [...] 
Assim: “Se a gente pudesse eleger uma professora da faculdade, a gente 
quer eleger você!”. Porque eles falaram muito que perceberam que não era 
só uma preocupação com jogar conteúdo. Então, eu sempre, no início e no 
final, trocava uma ideia com eles, eu dava conselhos de carreira, coisas 
sobre vida... Como no presencial, a gente sabe que isso acontece, mas no 
online isso fica distante, né. Então, funcionou muito bem. Tem um aluno lá 
que era uma piada, porque ele faz stand up comedy. No último dia, 
acabamos a apresentação dos trabalhos, aí ele falou: “Professora, tem uns 
minutinhos? Eu posso fazer?”. Eu falei: “Pode”. Aconteceu. Todo mundo riu. 
Foi superlegal. E ele falou: “Obrigado”. Senti muita falta disso, né. Então, eu 
acho que esse papel também desse do lado humano a gente ganha. Então, 
tanto professores quanto as pessoas dos outros setores, eu acho que ter 
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essa preocupação real com o aluno, e não só números, pode melhorar para 
eles, não só os descontos, igual vocês fizeram lá, o negócio do Ifood, né. 
São coisas que eu acho, assim, por mais que sejam pequenas, fazem a 
diferença. Então, eu acho que é legal. Então, desconto nisso, naquilo para 
chamar alguém mais um aluno, acho que são coisas legais. [E-CAMI] 
 
Nunca vi, nunca escutei na sala de aula alguém falando: “A! Essa 
faculdade...”, porque, às vezes, você pode escutar. Eu acho que há também 
por parte dos alunos um cuidado, um carinho com a faculdade. Nunca vi, né, 
porque, às vezes, você pode escutar assim, porque eu acho que a faculdade 
é cuidadosa com os alunos. Então, assim, eu nunca vi, nunca escutei 
comentários assim que deteriorasse, né, que fossem ruins. Então, acho que 
é um pouco, né, um resultado aí desse trabalho mesmo, de atenção com os 
alunos. [E-JUNE] 
 
Ficar está muito relacionado com a qualidade de ensino. Tem muitos alunos 
nossos que já até saíram e voltaram porque reclamam que saíram, mas não 
valeu a pena. Voltaram porque a qualidade do curso era melhor. Então, eu 
acho que essa qualidade é importante. É a própria experiência mesmo, os 
eventos, organizados, às vezes, no horário do intervalo, os eventos de início 
de semestre... Eu acho que isso tudo contribui para que eles tenham esse 
interesse em ficar. [E-SOPH] 
 
E o que faz ficar é justamente o contrário; é ter certeza da profissão, saber 
que é isso que quer e reconhecer a qualidade de ensino e a tradição que a 
escola tem. [E-THIA] 
 

Diante de um mercado educacional constituído de diversas instituições de ensino 

superior com estrutura significativa no mercado mineiro ou, até mesmo, no Brasil, a 

Faculdade Cotemig busca se manter atrativa. Em função do seu pequeno porte, sua 

capacidade de investimento se torna maior quando consegue disponibilizar no seu 

laboratório máquinas atualizadas e em quantidade suficiente para atender todo seu 

alunado. Isso constitui um importante fator de retenção para a IES, como corrobora 

o relato a seguir. 

É uma pergunta que eu sempre me fiz, né, justamente porque a gente sabe 
que existem outras grandes faculdades e universidades em Belo Horizonte 
com o curso de T.I com várias outras opções de curso na área de T.I e com 
estruturas muito mais encantadoras, muitas vezes, né, justamente por serem 
instituições muito maiores, né. Então, a gente tem que tentar manter os 
atrativos que a gente tem, que são o laboratório, não só com máquina 
atualizada, porque isso aí é dinheiro né. Assim, então, não é tão difícil de 
outras conseguirem, mas, assim, é uma instalação que ele não vai achar em 
outro lugar, com configuração dos programinhas ali feitas específicas para 
atender esse nosso mercado de TI. Muitas instituições têm bons laboratórios, 
mas raramente passam de trinta maquinas. A maioria, de vinte a trinta. Isso 
a gente pode incluir a universidade federal, pode incluir a PUC. Então, assim, 
laboratórios que caibam a turma por inteiro ou um por máquina ainda são 
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raridade, por incrível que isso possa parecer. “Ah! Mas o aluno tem 
notebook...”. Mas nem todos gostam de trazê-lo para aula, por perigo de 
perder, estragar, de roubar, né. Então, nosso equipamento é configurado da 
forma mais otimizada possível! Então, ele vê valor nisso, né. [E-VIRG] 
 

O retorno esperado pelo aluno-cliente move sua permanência na IES em função de 

experiência vivenciada por acadêmicos em sala de aula. O estágio conquistado em 

função do curso e as oportunidades de trabalho surgindo fazem com que esse aluno 

deseje manter-se na IES. Ou seja, ficar na Faculdade Cotemig pode gerar boas 

oportunidades, Consequentemente, são fatores de retenção na IES, como descreve 

o relato a seguir. 

Eu entendo que é muito em função do retorno que ele espera, né. Então, a 
gente está falando de experiência. A partir do momento que o cara está na 
sala de aula e ele vê todos os colegas em torno dele conseguindo estágio, 
trabalho, evoluindo, e não sei o quê, o cara não sai. É muito mais difícil para 
ele sair. [E-ENOC] 
 

 
A Figura 39 expõe os motivos que levam o aluno-cliente a sair da Faculdade 

Cotemig. 

 

 

Sair é dinheiro, problema de dinheiro. 
Acho que a maioria sai é problema 
financeiro. Acha que vai dar pra 
pagar, né. Os pais ajudam, o vizinho 
ajuda, o tio ajuda, madrinha ajuda... 
Acha que vai dar. Ele tem um estágio 
e tal, tal, tal. De repente, o negócio 
desanda, porque é caro. [E-LUCI] 
 
É, questão financeira. Às vezes, a 
pessoa tem uma dificuldade, ou perde 
o emprego ou o pai... Alguma questão 
nesse sentido. Às vezes, o curso 
mesmo pode ter uma dificuldade, né. 
[E-JUNE] 

Figura 39 
Mapa de categorização – Motivos que levam o aluno-cliente a sair da IES 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

Constataram-se três fatores que levam o aluno-cliente a evadir-se: financeiro, 

dificuldade de aprendizado e distanciamento. A situação de um aluno com baixo 
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rendimento, ou seja, poucas condições financeiras, torna-se um empecilho para a 

continuidade de sua vida acadêmica. A dificuldade de aprendizado, quer seja em 

função de uma vida corrida e complexa ou de eventualidades ligadas à vida familiar, 

pode também ser um obstáculo, levando esse aluno a abandonar o curso. Em 

alguns casos, esses alunos acabam por buscar instituições de ensino com menor 

nível de exigência e de baixa qualidade de ensino, mas que não irá proporcionar o 

mesmo nível de conhecimento ofertado pela Faculdade Cotemig. Ainda assim, 

considera-se como um fator de evasão. Já o distanciamento, ocasionado, muitas 

das vezes, pela região onde reside o discente, pode ser outro dos fatores de evasão, 

como mostram os relatos descritos a seguir. 

O aluno insiste até um certo ponto, mas aí, depois de um certo ponto, ele vê 
que não é a praia dele ou que ele não vai dar conta de passar mais uma vez. 
Nem sempre é por causa de falta dele próprio. Às vezes, é porque a vida não 
tá dando tempo para ele estudar. Acontecem coisas, né, durante o semestre, 
eventualidades como morte de familiar, coisas do tipo, né, doença, que, 
enfim, às vezes, dificultam mesmo o aluno. Para não ficar gastando dinheiro 
à toa, ele prefere trancar. Esse aluno que tranca, muitas vezes, ele volta, né. 
Pode até demorar dois anos aí, três, mas, muitas vezes, ele volta. É fato que 
existem hoje muitas faculdades na área de TI na cidade, né [...] “Gente! Tem 
que ver! São milhões de fatores envolvidos!”. Mas isso pode levá-lo a desistir 
da nossa faculdade também e ir para outras opções que, infelizmente, a 
gente sabe que existem e que vão dar o diploma para eles sim, é fato! E 
acaba que o mercado nem sempre filtra. Então, infelizmente, a gente 
também não tem controle quanto a isso, mas não podemos baixar nossa 
qualidade, né. [E-VIRG] 
 
Olha, eu acho que a questão mais do aluno sair hoje, né, é porque pode ser 
por uma situação assim muito de uma situação, talvez, familiar, pessoal, 
financeira, né. Eu acho que isso aí é o principal agravante, né, que pode 
acontecer. Eu dificilmente vejo um aluno sair porque está insatisfeito com 
alguma coisa, né. Sempre as coisas são muito bem conversadas, são muito 
bem alinhadas, negociadas juntamente com o aluno. Então, eu vejo mais em 
questões assim, financeira mesmo, né, uma situação muito atípica ali da 
estrutura do aluno, né, familiar. [E-LUCA] 
 
É caro, né. Compara o valor do salário mínimo e o valor da mensalidade... É 
muito caro, né. Não é para qualquer um, embora sejam alunos de baixa 
renda, mas não é para qualquer um de baixa renda, né, Eles precisam de 
estágio, precisam da ajuda do pai, da mãe ou precisa de um emprego que 
rala o dia inteiro e chega lá de noite morto de cansado. Então, eu acho que 
eles saem. A maioria é por financeiro. Aí, vai para uma instituição mais 
barata, vai para um curso EAD e tudo mais. [E-LUCI] 
 

O perfil do aluno-cliente e a identificação com a área de TI constituem um dificultador 

para a permanência do discente na IES. Se ele não estiver disposto a se dedicar ao 
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curso, mesmo havendo facilitadores com provas vinte e quatro horas, trabalhos em 

grupo, se não houver conexão desse aluno com o texto da faculdade, dificilmente 

ele vai chegar à diplomação. Ou seja, perceber o choque de realidade (estudar ou 

fingir que está estudando) pode gerar a evasão desse aluno. É imprescindível que 

exista um equilíbrio entre sonhos, fantasias e realidades, como corroboram os 

relatos a seguir. 

O que leva a sair, na minha opinião, é um motivo clássico: não identificação 
com o ramo, com a área de TI, de tecnologia, porque o mundo comercial tem 
um funcionamento que a gente conhece [...] Você tem que atrair pessoas [...] 
Só que o aluno pode ter a expectativa que vai ser só aqueles sonhos que 
são, enfim, a nossa vitrine, né, que vai atrair as pessoas. Mas existem as 
realidades. Sem esforço de estudar, de tentar aprender a disciplina, o aluno 
não vai passar. Por mais que a gente dê prova em grupo, prova de vinte e 
quatro horas, se o aluno achar que ele pode só colocar, deixar a conexão 
dele ali e estar lá na balada fingindo que está na aula, ele não vai passar. [E-
LUCB] 
 
[...] Uma dificuldade física ali de deslocamento ou, às vezes, até o conteúdo 
que ele pode detectar que não vai de encontro com o que ele estava 
buscando. Às vezes, até baixa qualidade do ensino. Mas, assim, eu não vejo 
isso no Cotemig. Eu acho que, não querendo, né, proteger, nem nada, mas 
sendo bem sincera assim. [...] [E-JUNE] 
 

Fatores de contexto social, econômico e financeiro, e falta de maturidade do 

discente em reconhecer que o caminho profissional escolhido não foi assertivo 

podem desencadear o abandono do aluno-cliente, como revelam os depoimentos a 

seguir. 

Olha, eu acho que, para sair, a gente tem que levar em conta muitos fatores: 
contexto social, contexto econômico, né. Então, eu linkaria entre os primeiros 
uma dificuldade financeira, algum problema relacionado a trabalho. E, 
segundo, talvez, por não se encontrar na profissão, entender e ter a 
maturidade que esse não é o caminho profissional que a pessoa deseja 
seguir. [E-THIA]. 
 
Questão de perfil de curso: “Ah! Queria ir para engenharia de software, queria 
ir para... ’’ Eu não vejo assim. Acho que sai por questão de formação ou 
custo. Vai para um que é mais barato ou consegue uma vaga, às vezes, em 
IES Federal, IEF... Eu vejo muito isso: “Ah! Não. Eu quero ir para uma área 
tal que não é o foco aqui”. Aí, ele desvira. [E-GABR] 
 
[...] A dificuldade que o aluno tem às vezes com o curso. Têm alunos que não 
conseguem se adaptar, têm muita dificuldade. É complicado reter esse aluno. 
Sempre vai ter um percentual insatisfeito. Por mais que você ofereça, sempre 
vai ter um aluno insatisfeito, que acha que poderia ser diferente. Então, isso 
daí também sempre vai ter um percentual desse grupo aí. [E-SOPH] 
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Constatou-se nos resultados uma situação peculiar, em que o desejo do aluno era 

de permanecer na Faculdade Cotemig, mas, graças ao curso, recebeu uma 

excelente oportunidade de carreira que o levaria a abandonar o curso. Nesse caso, 

a evasão ocorreu por uma oportunidade gerada em função do curso, ou seja, da 

Faculdade Cotemig, como mostra o relato a seguir. 

Eu já vivenciei casos no Cotemig que tinha um aluno, né, um cara muito bom. 
Ele não queria sair da faculdade [...] mas teve propostas para ganhar valores 
bem interessantes. Ou ele ia ou ele ficava na faculdade, né. E, aí, ele decidiu 
ir porque falou: “Cara, se eu rejeitar essa proposta agora, eu não vou 
conseguir isso mais, tão cedo”. Então, foi uma decisão não por falta de algo 
do Cotemig, mas, sim, uma questão pessoal, uma oportunidade que ele foi 
aproveitar. Eu entendo que, se o cara tiver uma experiência muito ruim, pode 
levar a sair, principalmente nos primeiros períodos, né. [E-ENOC] 
 

A Figura 40 mostra os resultados sobre as estratégias de experiência do cliente 

como fator para retenção. 

 

 

Outros alunos se 
inspiram. Na outra 
instituição que eu 
trabalhei, tive isso 
como base para atrair 
novos alunos. Eu 
escolhia aqueles 
alunos, né [...], 
destaque e os  
colocava para falar 
na frente. Vinha 
alunos visitar, eu 
trazia. Vinha gente 
querer saber: “Como 
é que é a faculdade? 
Eu quero conhecer”.. 
Eu abria no 
computador a foto. 
“Esse cara é um ex-
aluno. Ele está 
trabalhando em tal 
lugar”. Enfim, se ela 
conversasse comigo, 
ela ficava na 
instituição, nos 
escolhia... [E-LUCB] 

Figura 40 
Mapa de categorização – Estratégias de experiência do cliente como fator de 
retenção (Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

Estratégias de 
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Os resultados apontam para uma particularidade da Faculdade Cotemig com as 

empresas: a aproximação do mercado. Ou seja, empresas estarem junto ali com a 

instituição no sentido de criar e organizar programas que incentivem o aluno em 

projetos e práticas. Enfim, a questão de resolver problemas dentro da empresa 

associada como uma participação na Fintech, conforme corrobora o depoimento a 

seguir. 

Então, assim, uma estratégia que, por exemplo, eu tentei fazer isso nesse 
semestre, mas não tive sucesso que eu queria ter feito, mas dependeu muito 
mais da empresa. Eu estava tentando com uma Fintech (tecnologia e 
inovação aplicadas na solução de serviços financeiros), trazer algum produto 
dela para os alunos analisarem. Aí, eu iria tentar articular com a Fintech de 
ter alguma premiação e iria justamente trazer uma situação-problema real de 
mercado para dentro de sala de aula e iria fazer como se fosse mentoria 
desses meninos, para gente tentar achar junto essa solução. Só que durante 
um semestre eu iria ensinar a partir desse problema que foi trazido: “Gente, 
por onde que a gente começa?”. E, aí a matéria iria se desdobrar a partir 
disso. Eu vou te dizer que assim eu iria disponibilizar o conteúdo todo da 
disciplina de uma “vezada”, e vou falar “Olha, gente, a matéria está toda aqui 
e vamos junto tentar, cada grupo tentar, resolver esse problema e eu vou 
ajudando vocês dentro do conteúdo”. A minha ideia era essa: o problema 
como é uma Fintech, e aí tem vários processos legais. Enfim, é questão de 
eu não vou botar meu produto para você examinar e aí você está fazendo. 
[E-DANI] 
 

Evidenciaram-se, ainda, iniciativas para estabelecer parcerias com ONGs em seu 

ambiente digital, onde os alunos da Faculdade poderiam participar ativamente da 

busca de soluções para os problemas das empresas apresentado por seus 

organizadores, processo esse que poderia envolver toda a comunidade acadêmica 

e diferentes turmas, tornando-se um evento multidisciplinar, como mostra o 

depoimento a seguir. 

Uma coisa que eu tentei com a [A...] pensando na matéria de 
Empreendedorismo ou até pensando para o PIT, de repente, é uma ação que 
eu já vi em outros lugares acontecendo, que eles pegam ONGs, que são 
organizações não governamentais, que têm um ambiente digital ou precisam 
de um ambiente digital e, vamos supor lá, são duas, três empresas, levam o 
problema aos alunos. Na verdade, isso eu vi, era tipo como se fosse um 
Hackaton de cinco dias, que aí eles iriam a cada encontro, os alunos 
trazendo o resultado e os organizadores lá da ONG e tal davam um feedback 
do que eles acharam interessante ou não e com isso iria construindo a 
solução. No final, eles falavam: “Olha, a melhor solução que a gente gostou 
foi essa aqui”. E havia um prêmio tal acontecendo. Poderia ser uma outra 
maneira, né. Poderia até mover times de turmas diferentes, né. Por exemplo, 
a minha disciplina de Design, de repente, o grupo ia ajudar na concepção aí 
do time de banco de dados. Poderia pensar na estruturação do Bank. Então, 
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assim, poderia ser uma coisa que poderia ser compartilhada com várias 
turmas diferentes. Olha só, você iria criar uma rede de grupos dentro da 
faculdade. E, aí o detalhe: pode dar muito errado, mas é trazer os alunos 
para uma responsabilidade assim: “Olha o meu trabalho aqui do banco de 
dados. Eu tenho que fazer bem feito”. Não é só por causa da disciplina, 
porque o cara de programação Backend vai consumir o meu banco de dados.  
 
Um coisa que eu esqueci de falar e acho que proporciona bastante retenção 
também é essa facilidade que o aluno tem para conseguir estágio, né, as 
parcerias que a faculdade investe para oferecer essas oportunidades para 
os alunos. Então, isso eu acho que ajuda bastante nessa retenção. Acho que 
as aulas práticas, né, a forma como são oferecidas, a frequência com que 
ocorrem, isso também ajuda muito nessa retenção. A qualidade, de forma 
geral do curso, né... Acredito também que a própria infraestrutura, quando o 
aluno está dentro da instituição, né, ou os eventos que são oferecidos. Acho 
que isso agrega bastante. [E-SOPH] 
 

Nesse contexto, uma estratégia que proporciona bastante retenção na Faculdade 

Cotemig é a facilidade de encaminhar o aluno para estágios. As parcerias que a 

faculdade investe para oferecer essas oportunidades para esses alunos é um 

diferencial de permanência IES, como corrobora o depoimento a seguir. 

Eu acho que aulas práticas ajudam bastante nessa retenção. A forma como 
são oferecidas e a frequência com que ocorrem também ajudam muito nessa 
retenção. A qualidade de forma geral do curso, em si. Acredito que a própria 
infraestrutura, quando o aluno está dentro da instituição, né, ou os eventos 
que são oferecidos, acho que isso agrega bastante. [E-SOPH] 
 

A procura por empresas para estabelecer parcerias, objetivando proporcionar ao 

aluno atividades práticas, não logrou êxito, pois elas têm restrição em disponibilizar 

seus produtos fora de um ambiente controlado. Mas essa é uma estratégia de 

metodologia ativa. Se tiver êxito, trará para a Faculdade Cotemig a aproximação de 

mercado e para o aluno a experiência de vivenciar situação problema real, como 

configura o depoimento a seguir, 

Podemos fazer um piloto. Eu tentei, mas eu fui infeliz, talvez, na escolha da 
empresa, né. Como eu tinha um contato, eu falei: “Pô! É meu xará inclusive 
[D...] e tal, cara, tem jeito”. Ele falou “Pô, cara, a ideia é bacana, mas eu não 
sei se eu vou conseguir permissão aqui para pessoas ficarem usando o 
produto e fazendo testes...”. E se a gente fosse pensar em ONGs? Aí, a gente 
ainda tem até uma questão sustentável, social, né, que a escola está 
fazendo, sacou? Ela não está mais só atendendo à formação de 
profissionais, mas ela está formando profissionais que estão atendendo uma 
comunidade. [E-DANI] 
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Novamente, os resultados evidenciam a prática, agregando valor à vida acadêmica 

do cliente-aluno, pois código, abstração e ferramentas de software são teorias que, 

aliadas a trabalhos práticos, ajudam o aluno a ter maior compreensão sobre o que 

está sendo lecionado, como mostra o depoimento a seguir. 

[...] Eu tenho certeza que a gente vai voltar a fazer aqueles dois dias de 
workshop que a gente tinha na faculdade. Trazia convidados de fora... Isso 
também é um fator de ligação do que está sendo discutido da faculdade, é 
uma realidade do dia a dia das pessoas. Agora, isso é muito fácil eles 
perceberem, mas pra quem tá trabalhando na área, entendeu? Então, assim, 
para quem está trabalhando na área é muito nítido que eles sabem o que a 
gente está falando. O que a gente está apresentando, realmente, faz parte 
do dia a dia. Para aqueles que não estão na área, aí essas ações 
complementares ajudam a fazer o link entre uma coisa e outra. [E-GILB] 
 

Muitas vezes, essa prática se depara com dificultadores, aos quais o docente tem 

de ir se adaptando: o trabalho de sala de aula invertida (implementar tecnologia). 

Trabalhar novas abordagens por meio de processo gradual de mudança exige uma 

adaptação maior que os alunos das novas gerações eventualmente buscam, pois, 

por mais que os discentes desejem inovações, eles também trazem modelos 

mentais antigos, como mostra o relato a seguir. 

Ah! Falando de mim como professora, eu acho que é todo tempo se 
adaptando ao que é proposto, né. Então, se nós, professores, a gente 
começa a propor muito trabalho, inclusive durante a aula, não fora, para que 
eles pensem e eles trabalhem. De certa forma, eles se incomodam, como se 
a gente não quisesse trabalhar e tivesse transferindo para ele o esforço. 
Então. assim, por mais que eles queiram e entendam que é bacana trabalhar, 
orientar, dar projetos, fazer várias coisas, muitas vezes, eles chegam na aula 
cansados, né, porque a maioria trabalha durante o dia. [E-JUNE] 
 

Apesar de algumas propostas serem aceitas e realizadas com êxito pelos alunos, 

havia outras em que eles revelavam atenção e interesse ao longo das explicações, 

mas, ao colocá-los para trabalhar, o resultado não foi satisfatório, como exposto no 

depoimento a seguir. 

A experiência que eu tive é que eles não estavam ali conseguindo pensar, 
né, ou, às vezes, tinham essa percepção quando a gente explica, dá 
exemplo, fala e conta várias coisas práticas e eles gostam bastante, né. A 
gente pergunta: “Estão gostando, estão entendendo?”, e quando a gente 
coloca para trabalhar, isso aí gera uma confusão assim: “Ai, nossa! Que 
saco. Eu que vou ter que fazer?”. Então. é um pouco esse dilema aí. Acho 
que a gente tem que mudar, sim, mas com cuidado. [E-JUNE] 
 

Averiguou-se que a falta de um apoio pedagógico na Faculdade Cotemig é uma 

questão demandada pelos alunos, pois, às vezes, apenas uma conversa com o 
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aluno pode ajudá-lo a aliviar problemas no seu dia a dia. Apesar das exigências do 

MEC, faz-se necessária a presença desse profissional de modo efetivo na IES, 

como mostra o relato a seguir. 

 
[...] Teve uma vez, vou te dar um exemplo rápido, o menino estava tão 
aborrecido! [C...] Ele virou e falou assim para mim uma vez: “Nossa, 
professora, você deve me achar um aluno péssimo, né”. Porque ele é um 
menino que tinha as questões dele, né, e ele vivia faltando aula,  pedindo 
para abonar falta dele, para repetir prova, repetir trabalho, para prorrogar 
prova, para prorrogar trabalho... Ele vivia no meu pé. Aí, um dia ele passou 
por mim, triste. Só estava eu e ele. Ele estava saindo da sala, olhou para 
mim e falou assim: “Nossa, você deve me achar um péssimo aluno, né”. 
Gente, aquilo me bateu na teia, assim, sabe? Eu falei: “Claro que não [C...] 
Eu não sei das suas questões pessoais, não sei da sua vida, não sei de nada 
sobre você, entendeu? E, de jeito nenhum, você está indo mal na prova. 
Alguma coisa está acontecendo. Você pode até não está estudando! Mas, 
porque você não está estudando, tem um milhão de motivos”. E não sei por 
que, mas a forma que ele falou comigo, aquilo me tocou. Ele estava 
incomodado de me pedir tanta coisa, mas ele estava precisando de apoio e 
ele prestava serviço militar. Ele teve muitas questões pessoais pra resolver, 
sempre, né. Mas, enfim, então, o aluno precisa desse apoio também, né. 
Acho que falta na faculdade um apoio psicopedagogo. Tanto mais que o MEC 
exige que a gente tenha, né, e a gente nunca teve de verdade. [E-LUC] 
 

Apurou-se também que o acompanhamento e ou monitoramento de alunos uma 

forma de identificar suas intenções de evasão. Essa estratégia, ainda que no longo 

prazo possa mostrar o grau de satisfação desse discente com a IES. Em muitos 

casos, é possível identificar que houve um ingresso sem muita convicção e que 

aquele curso na Faculdade Cotemig pode ser facilmente substituído por outros nas 

mais variadas instituições de ensino superior. Então, monitorar o histórico pode ser 

um caminho, como mostram os relatos a seguir. 

[...] Porque é fácil de externar um culpado ali na instituição, né. Então, assim, 
muda de bode expiatório, mas eu acho que assim cercando é que surge um 
negocinho aqui, atende rápido, evita, né, de jogar sempre, porque assim 
existem regimentos internos e tal. Se o aluno perde e tal, não tem o que fazer. 
Então, assim, cercando o aluno, e essa questão das regras é muito clara, eu 
acho que isso ajuda, porque se é de conhecimento já está lá e tal. Aí, 
minimiza essa impulsividade de falar: “Ah, não! Está tudo uma droga e tal”. 
Eu acho que é mais atuar no conta-gotas do que numa grande experiência 
catártica que vai transformar a vida dele. [E-GABR] 
 
É, descontos de mensalidade. Por mais legais que os demais eventos sejam, 
eu ainda acho que realmente o fator financeiro é o preponderante, tá. Talvez 
ações de monitoria que de fato consigam reverter uma situação de um 
determinado aluno que pudesse está em vias de reprovação e que realmente 



181 

 

consiga reverter a situação dele ali. É uma situação complicada porque está 
cada vez mais difícil arrumar esse monitor com esse perfil, mas eu acredito 
que é uma ação que pode fazer o aluno mudar de ideia, sim, se animar em 
relação ao curso, né, e talvez algumas ações de interação entre os próprios 
alunos, festas, né, querendo ou não, agrada, né [...] E também eu acho que 
parte muito de nós, professores, dar o melhor exemplo, né, poder apresentar, 
né, ser sempre transparente com o aluno. Eu acho que a transparência conta 
muito isso, né, para o aluno saber que o que ele está fazendo, né, as coisas 
que estão acontecendo e que há uma comunicação clara ali, né. [E-GABR] 
 

Observou-se um conjunto de ações relacionadas às estratégias de retenção do 

aluno-cliente envolvendo qualidade do ensino, qualidade de atendimento, fácil 

acesso a coordenadores e direção da escola e acolhimento. São fatores relatados 

nesta questão, conforme mostra o depoimento a seguir. 

Que seja com qualidade do ensino, qualidade de atendimento que ele recebe 
em todas as áreas que ele precisa, ou no fácil acesso que ele tem aos 
coordenadores e direção da escola. É um conjunto. Na verdade, não é uma 
ação, mas sim um conjunto de ações que fazem com que ele se sinta de fato 
acolhido na escola, né, porque opção para ele estudar a gente tem que ser 
sincero. Então, a gente tem que estar trabalhando o tempo todo no 
engajamento dele conosco. [E-THIA] 
 

A volta dos eventos e workshops suspensos em função da Pandemia Covid-19 é 

uma importante estratégia de retenção, capaz de levar essa dinâmica de algumas 

empresas para os alunos que não têm essa oportunidade, não estão ainda na área. 

É um diferencial, como mostra o depoimento a seguir. 

É, eventos, né, as empresas e o aluno, porque isso mostra pro aluno: “Gente, 
tá vindo empresa aqui. A empresa veio aqui falar pra gente. A empresa tá 
aqui falando pra gente e, às vezes, oferecendo oportunidade”. Eu acho que 
isso mostra, né, caminhos para, às vezes, a pessoa, por exemplo, que tá 
querendo, mudar de rumo ou, mesmo, deixar a área e tal. E, outra coisa, até 
pela idade dos alunos, né. Tal se eu fosse um aluno, eu queria que tivesse, 
eu gostaria que tivesse, por exemplo, algum tipo de festa, de evento na 
faculdade, porque é uma idade que, normalmente, a gente quer fazer esse 
tipo de confraternização com os colegas e, assim, porque faz parte da 
integração, porque, às vezes, eu percebo que os alunos talvez não sejam 
tão integrados, igual são em algumas outras instituições que eu já vi, talvez 
porque ali, querendo ou não, a região, né, tem pouco barzinho, né, e essas 
coisas ali e tal. Então, não tem aquela cultura ali do pessoal ir e se encontrar 
depois. Isso ocorre menos, né. [E-ENOC]. 

 

A Figura 41 sintetiza os resultados concernentes às estratégias mais importantes 

de experiência do cliente. 
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Ações práticas, tudo que 
envolve prática é positivo para 
os meninos: Workshops, 
aquele TED Cotemig foi muito 
legal! Foi uma ação muito 
bacana. Os workshops médios, 
são muito bacanas e os 
trabalhos. [E-GILB] 
 
A que eu considero que dá 
mais resultado é, sem dúvida, 
as questões financeiras. [E-
VIRG] 
 
Se a gente realmente voltar 
para o presencial, né, para o 
presencial, eu acho que, por 
exemplo, organizar umas boas-
vindas para os alunos, olha, 
tempo difícil... Dois anos de 
pandemia, né. [E-ENOC] 

Figura 41 
Mapa de categorização – Estratégias mais importantes de experiência do cliente 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2021 

 

Os resultados apontam a necessidade de priorização em relação à implantação de 

metodologias de ensino dentro da sala de aula (metodologias ativas) de trazer a 

situações problemas para perto do real. Porém, por meio de um processo 

institucionalizado, constatou-se também que a Faculdade Cotemig está parada em 

um modelo de negócio tradicional e conteudista, como mostra o depoimento 

descrito a seguir. 

[...] O Cotemig está parado em um modelo de negócio, principalmente de 
sala de aula, antigo, que é caro, né, e que, de certa forma, despende um 
esforço, uma energia de todo mundo, tanto professor e aluno, para uma coisa 
que, às vezes, não é tão efetivo o resultado de aprendizado. Eu acho que é 
o aluno passar seis meses ali e você encontrar com ele nas férias seguinte 
e ele não lembra nem qual matéria fez com você... [...] São dois anos e meio. 
Há quatro anos, o aluno tinha que sair com mais informação e eu acho que 
muito dessa incapacidade tem a ver com essa questão das metodologias. 
[E-DANI] 
 

Na metodologia atual, trabalha-se com médias cujos conteúdos ministrados podem 

ser ou não absorvidos pelo aluno-cliente. Aquele aluno que tem dificuldade de 

absorver o conteúdo pode acabar abandonando o curso, como mostra relato a 

seguir. 

[...] O aluno chega querendo o diploma.  A gente fica enxotando um tanto de 
conteúdo e torce para ele fazer o mínimo ou todas as dinâmicas possíveis 
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Mais importantes
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do mínimo. E aí? Aí, se a gente mudar, eu falo assim que eu acredito, né, até 
naquele treinamento sobre didáticas assimétricas, aquela curva de 
aprendizado, aquela coisa dos adeptos que a gente fala. A gente se baseia 
muito na média. [E-DANI] 
 

Em contrapartida, os alunos que se encontram em um momento avançado, por já 

possuírem certo conhecimento, estão na ponta dessa curva e os conteúdos já 

ministrados se tornam banais, podendo também levar esse aluno-cliente à evasão. 

Por isso, a importância de se modificar essas metodologias, considerando tanto a 

complexidade quanto a diversidade de alunos em sala de aula, como exposto no 

relato a seguir 

[...] a maioria está no meio. Aqueles que não estão conseguindo chegar no 
conteúdo é um forte candidato a abandonar a faculdade. Aqueles que já têm 
um grande conhecimento estão na outra ponta dessa curva, dessa barriga. 
O conteúdo está tão banal para o nível dele que também ele é um forte 
candidato para abandonar o curso: “Cara, esse curso não está me 
agregando” Eu não estou falando de fazer um ensino personalizado. Isso 
está muito longe, mas criar dinâmicas metodológicas diferentes que vão 
permitir isso. [E-DANI] 
 

Constataram-se dentre os resultados três estratégias de retenção bem utilizadas 

pela IES: envolvendo trabalhos práticos, TED (evento anual de palestras a partir da 

convergência entre os campos tecnologia, entretenimento e design) e workshops, 

conforme o depoimento a seguir. 

[...] Eu acho que os trabalhos práticos são muito bacanas. Então, assim, se 
for para colocar numa ordem, o primeiro é trabalho prático, o dia a dia deles. 
Eles perceberem o que tá sendo falado; faz parte do dia a dia. O segundo é 
o TED, foi muito bacana. O terceiro, os Workshops, também muitos 
significativos. [E-GILB] 
 

Transparência, comunicação, bons exemplos e sinceridade (conhecer e tratar o 

aluno de forma verdadeira) são ações estratégicas com capacidade de mitigar a 

evasão na IES, como revelam os depoimentos a seguir. 

Eu acho que eu posso dizer da transparência a da comunicação, né. Por 
exemplo, a gente sempre pode estar ali trazendo bons exemplos para os 
alunos, colocar alunos na frente de ações, colocar alunos como 
protagonistas. Um caso contemporâneo: [F...] Quando o aluno vê outro aluno 
se destacando, saindo na frente [F...] e a turminha, o grupinho ali, mais a 
gente percebe que ela exerce uma certa liderança. [E-GABR] 
 
Eu acho que a comunicação, né, é a principal. Então, é colocar o aluno como 
protagonista. Enfim, acho que aqui já tem mais de vinte anos e isso é uma 
coisa que não mudou. Tem que ter o professor lá que é o cara, a professora 
que é a fera. Tem, beleza, mas é o aluno que atrai outro aluno. [E-LUCB] 
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Não. Essa ação seria do lado humano, mas não é aquela coisa forçada de 
cliente, sabe, quando você entra numa loja de roupa, a vendedora fala com 
você: “Oi, lindona”. Nossa! O meu sangue ferve, entendeu? O interesse pelo 
aluno, de verdade, entendeu, não é só assim: “Toma sua aula aí, faz sua 
prova e não me enche o saco, não, não”. Interesse pelo aluno de verdade, 
nada artificial. [E-LUCI] 
 

Um dos mais importantes atrativos apurados na pesquisa é a qualidade de ensino, 

de forma geral, seguida das parcerias, no sentido de obter oportunidades para o 

aluno-cliente, e os investimentos realizados pela Faculdade Cotemig, os quais, além 

de gerarem retenção contribuem com a divulgação da marca e a expansão do nome 

da IES no mercado educacional, como revela o relato a seguir. 

Ah! Eu colocaria que a qualidade, de forma geral, do ensino é o mais 
importante, que isso, sim, é um grande atrativo. A parte das parceiras para 
oferecer boas oportunidades para os alunos em segundo lugar. E, aí no top 
três, no terceiro lugar, eu acho que pode ser esse investimento que a 
faculdade tem feito, sabe. Eu acho que isso faz muita diferença na divulgação 
da marca, né, até mesmo de isso acabar expandindo mesmo, né, no 
conhecimento que as pessoas têm do Cotemig. [E-SOPH] 
 

Os resultados apontam uma preocupação muito grande com a volta presencial. Os 

alunos de determinada turma já sinalizaram de forma unânime que não voltarão as 

aulas presenciais. Então, talvez, a proposta de um ensino híbrido possa vir a ser 

uma estratégia de retenção. A volta presencial, especialmente em disciplinas 

teóricas, não mostra muito sentido para o aluno cliente. Ademais, o perfil do aluno-

cliente Cotemig mostra-se ágil dinâmico e interessado na modalidade virtual, como 

revela o depoimento a seguir. 

Eu acredito que em um formato híbrido, alguma coisa nesse sentido. Para 
algumas matérias tem que voltar; outras, não. Talvez atenda para eles essa 
retenção, porque eu acho que muitos que moram longe, eles, tipo assim, 
adaptaram bem. Para essas matérias teóricas, eles não estão querendo 
voltar mesmo, não. Acho que essa seria uma estratégia de retenção, fazer 
algo mais híbrido, que não tenha que voltar tanto para o presencial, 
funcionaria. Eu percebo que para eles é algo que eu não recomendaria para 
Faculdade de Direito, por exemplo! E não recomendaria também nas outras 
instituições que eu leciono, porque eu vejo que os alunos da Cotemig, nesse 
sentido, eles são mais dinâmicos, muito mais diligentes que os alunos de 
Direito. Eles foram mal acostumados, eles querem tudo, pronto. Os alunos 
da Cotemig, eu percebo essa iniciativa deles de buscar, de correr atrás. 
Então, funcionou bem nesse sentido, porque eu não precisei ficar pegando 
pela mão e fazendo muita coisa. Eles já são mais ágeis. Mas aí, não sei. O 
mais importante acho que agora, para esse momento, eles estavam muito 
preocupados com essa questão da volta do presencial. [E-CAMI] 
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O bom relacionamento Faculdade Cotemig e aluno-cliente é uma estratégia que tem 

dado certo e deve continuar, em todos os aspectos, como expressa o relato a seguir. 

Ah! Eu acho que o relacionamento com o cliente diz tudo, né, sintetiza um 
pouco tudo que foi falado. [E-THIA] 
 
Se a gente realmente voltar para o presencial, né, para o presencial, eu acho 
que, por exemplo, organizar umas boa- vindas para os alunos. Olha, tempo 
difícil. Dois anos de pandemia, né. Vamos fazer um acolhimento aqui e bater 
um papo e, inclusive, rever e rediscutir com os alunos como que é o 
presencial, que, provavelmente, ninguém lembra. É, mudou a dinâmica. 
Então, acho que isso, focado num evento com a empresa, pode ser algo bem 
legal, sabe, nesse primeiro momento. Olha, eu vou em festa, hein... [E-
ENOC]. 
 

A Figura 42 reflete os comentários dos entrevistados sobre a abordagem da 

pesquisa e as questões discutidas nesta pesquisa. 

 

 

Figura 42 
Mapa de categorização – Comentários dos entrevistados sobre o tema discutido 
(Infogram/Wordcloud) 
Fonte: Dados da pesquisa 2021 
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Os relatos a seguir apresentam os comentários  

Uma coisa que eu acho que é fundamental é a aproximação do dialogo ali 
do grupo, para a gente conseguir fazer essa gestão. O que é isso? É escutar 
mais os alunos, para entender. São eles que vão nos dar alguns caminhos. 
Eu acho que tem que escutar os professores, para gente entender. Ainda 
mais, a gente tem uma particularidade: isso não é só nossa faculdade, mas 
é um perfil principalmente diferente da escola para faculdade. Ou seja, os 
professores estão no mercado de trabalho do mesmo jeito que os alunos 
estão no mercado de trabalho. De dia, os professores também estão e eles 
estão de noite. Então, a dinâmica até para eles terem tempo para criar novas 
aulas, para adequá-las, tem que ser diferente. Tem que se pensar estratégia 
disso para funcionar. E eu acho que a gente tem que começar aí pensando 
como coordenador, né, e diretor. É procurar mais fora da escola o que que 
está pegando, e não ficar olhando para ver o que ela está fazendo, mas é 
indo lá no mercado e falando: “Cara, o que é que está faltando para você 
aqui dentro?”. De profissional”, sabe. Eu acho que essa escuta, a gente 
pouco faz. A gente, quando muito, olha para aquelas solicitações de estágio, 
né. Então, assim, será que a gente não pode criar outras formas de estágio 
que vão aproximar muito mais e vão trazer alunos mais adequadamente para 
essa escola? Eu acho que pensando uma experiência para ser saudável 
para todos os lados tem que olhar para escola, para o mercado e para os 
alunos. [E-DANI] 
 
Eu acho que quanto mais próximo a gente está dos meninos, no sentido de 
dialogar, ok? Eu sei que nosso objetivo é esse, mas é sempre bom falar, né. 
O diálogo entre instituição, corpo docente e os alunos é que sempre foi muito 
legal. Assim, eu costumo falar com a [T...] que eu sou supermimado, sou 
muito mimado pela instituição. Tudo que eu precisei, tudo que eu propus foi 
muito escutado. Tudo que é perguntado, vocês escutam nas nossas 
reuniões, às vezes concordando, às vezes discordando. Então, assim, esse 
diálogo ele é percebido, pelo menos por mim, que ele existe e é ouvido 
realmente um diálogo, no sentido de duas vias. Eu acho que os alunos 
menos, mas muito mais por eles não prestarem atenção do que a gente, pelo 
volume de pessoas envolvidas, né, mas existe essa percepção de que 
quanto mais diálogo melhor, entendeu. Até para a gente entender a 
necessidade do próprio menino, né, do nosso próprio cliente, e poder 
oferecer um produto adequado pra realidade dele. Às vezes, pode nos 
parecer uma poeira, uma nuvem desorganizada, a gente vai trabalhando e 
vai direcionando a conversa para um caminho comum. [E-GILB] 
 
Ah! Eu vejo que é a experiência ela é viva, né. Então, acho que o que fará 
ser mais assertiva é se a gente tiver dentro desse contexto de mapear e de 
revisitar essa experiência, boa representatividade, né, desses diversos perfis 
que interagem com o Cotemig, porque é isso que vai estabelecer uma 
estratégia mais coerente, mais alinhada aí com o que se espera, o que o 
nosso cliente espera de nós e que a gente consiga alcançar essa expectativa 
aí do cliente. [E-JUNE] 
 
Ah! Eu acho que, às vezes, por exemplo, é uma coisa que seria talvez 
importante para a gente que está dando aula entender um pouco. Eu, por 
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exemplo, dou uma matéria de duas aulas por semana, né, e, às vezes, o 
aluno some, o cara some e tal. Aí, ele não entrega mais atividade. Eu parto 
do pressuposto que esse cara sumiu. Daí, ele não aparece mais e tal. 
Depois, a gente vai começar a lançar nota, você vê ali que ele entregou 
atividade de novo e tal. Acho que talvez seria interessante, sei lá, criar algum 
alerta, né, algum sistema de aviso para o professor saber “Não. Esse aí 
evadiu, esse aqui evadiu da disciplina”, né, para ter um parâmetro. De uma 
aula para outra, na correria e tal, às vezes fica difícil pra gente ver, acaba 
esquecendo, vê aquilo na hora.  Mas você está fazendo outras coisas e você 
acaba esquecendo. Mas é importante saber “Ah, não! Isso aqui está 
acontecendo com essa turma e tal, esse aluno não está fazendo assim”... 
Agora, a gente não tem mais acesso aos boletins, né, mas esse cara não 
vem mais na minha aula aqui e ele não entregou mais tarefa, mas ele fez 
isso com todas, né, até para o professor saber se ele não está fazendo a 
minha matéria mais ou ele não está fazendo coisa alguma, né.  Acho que 
isso ajuda também até para saber a questão da evasão, né. Se é um caso 
de “Ah! Não vou parar de fazer essa porque, sei lá, tranquei ou abandonei”. 
Se fez assim, como que isso impacta financeiramente, como que ele 
consegue fechar essa disciplina para pagamento, por exemplo? [E-GABR] 
 
Eu acho que, ás vezes, falta um pouco de informação no processo de 
matrícula. Eu vejo muitos alunos, ás vezes, com dificuldades: “Ah! Às vezes, 
eu me matriculei de tal jeito, mas eu não sabia a ementa. Aí, eu fiquei perdido, 
e não sei o quê”. Então, eu acho que esse processo de matrícula, se o aluno 
tivesse mais informações, tipo assim, acaba que quando ele matricula e 
começa a disciplina ele vai ter muita informação, mas às vezes, ele quer 
saber antes porque, às vezes, ele pode puxar alguma coisa, fazer alguns 
ajustes. Então. eu acho que seria muito bom nesse processo que, ás vezes, 
tem aluno que eu percebo que: “Ah! Eu podia feito a sua disciplina, mas eu 
não sabia que dava pra eu fazer quando eu fiz matrícula”, Então, isso 
também prende o aluno porque, às vezes, o aluno que matricula numa 
disciplina no período e aí, ele fica desmotivado, está fazendo uma só ali e 
acaba largando. Então, assim, eu acho que se nesse momento eles tivessem 
mais essa informação ali no portal que facilitasse, pode ser que a gente 
tivesse alunos que já têm a grade toda bagunçada, mas que ele poderia fazer 
um melhor proveito disso. Acho que essa experiência seria muito boa. Se 
pudesse melhorar... [E-SOPH] 
 
Infelizmente, eu acho que a divulgação da nossa faculdade, dos nossos 
cursos, é insuficiente. Eu gostaria que houvesse um investimento maior 
nesse setor da divulgação. Eu acho que muita gente poderia vir para nossa 
faculdade, e não vem por desconhecimento. Eu não estou falando, 
obviamente, dos alunos que vêm do colégio. Eu estou falando de um público 
externo, que poderia optar pela Faculdade Cotemig, mas não opta, às vezes 
por total desconhecimento da sua existência. Porque tem-se no coletivo da 
cidade aqui, né, no inconsciente coletivo aqui da nossa cidade muito a 
imagem do colégio Cotemig e pouco da Faculdade Cotemig. Isso é um 
problema de muitos anos. Talvez uma campanha de reforçar a marca de 
apresentação dos cursos ou, mesmo que não fosse uma campanha 
publicitária mesmo, né, seja é, em mídia off-line ou mídia online, mas que 
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fosse feito algum trabalho nas escolas de ensino médio para tentar buscar 
talentos ali, para que eles não fossem para Federal, para que eles não 
fossem para PUC, né, que são os nossos dois maiores concorrentes aí, Una 
e Uni, né.  Se a gente conseguisse um trabalho para tentar trazê-los para 
nós, transformando a nossa faculdade em objeto de desejo desse aluno 
desde pequeno, né, que é um trabalho que eu sei que a empresa quer fazer 
com o colégio também, mas fazer com a faculdade também, né. O que o 
colégio já foi um dia, né? Uma grife para o aluno do ensino fundamental 
querer fazer o ensino médio. O ideal é que a faculdade fosse essa grife 
também para que o aluno quisesse fazer com a gente. Eu sinto muita falta 
disso há muito tempo já! Eu lamento muito, porque eu acho que a gente 
poderia ser muito maior do que a gente é, sem perder qualidade, né, porque 
muitas são maiores, mas optam por perder qualidade colocando 
mensalidade a duzentos reais, transformando o curso em ensino à distância 
e essas estratégias todas que a gente já conhece aí, né, mudando 
distribuição de pontos de forma com que não tem como o aluno tomar 
bomba, né. Isso aí é provado. Enfim, eu acho que a gente poderia crescer 
mais se houvesse uma divulgação mais certeira, um direcionamento mais 
certeiro nas verbas também. Não só aumentar, mas também um 
direcionamento mais certeiro, tá? As agências, eu acredito que muitas vezes 
não nos conhecem, não sabem vender o nosso produto, né, nossos cursos, 
né, enfim. [E-VIRG] 
 
Bom, eu acho que não. Acho que a gente acabou passando por bastante 
coisa. [E-LUCA]. 
 
Eu creio que com a pandemia, né, todos nós, né, nas instituições de ensino 
superior vamos ter que nos reinventar. Do funcionário do atendimento até o 
cargo de diretoria. Aliás, extrapolando isso, até a presidente até a 
mantenedora. Todos vão ter que se reinventar. Por exemplo, cursos que são 
possíveis de serem realizados “remotos” poderão ter mais lucro, mais 
sucesso, atrair mais clientes se forem oferecidos na forma remota? A 
infraestrutura física que existe pode ser ocupada com cursos que não podem 
ser oferecidos remotamente, por exemplo, Medicina, Odontologia. Por que 
não, especificamente, o Cotemig se diversificar, né, ao invés de se manter 
somente no nicho da tecnologia? Na minha opinião, essas são as direções, 
os caminhos que a gente deve seguir, acrescentando, né, aí que não tem 
como a gente viver no passado. É duro, é triste, né. É uma realidade difícil 
de a gente conviver, mas a gente tem que se reinventar. Nosso Deus! É um 
direto no queixo! [E-LUCB] 
 
Eu vejo realmente assim. Eu parabenizo a instituição. Eu acho que é uma 
coisa que a gente ainda não se depara muito, como disse, nos cursos de 
Direito e que eu acho louvável. Eu tiro de exemplo e eu acho que me valoriza 
enquanto professora. Me sinto valorizada pela instituição nesses aspectos e 
eu acho que tudo isso contribui para essa cadeia. Eu acredito que é muito 
importante o que você está fazendo na faculdade, porque eu acho que o 
futuro está aí, né, em todos os sentidos, em focar sempre na melhor 
experiência do cliente. [E-CAMI] 
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Eu acredito que as perguntas foram bem direcionadas, né, deu uma boa 
discussão. A gente não ficou preso só nas respostas. Deixa-me ver, sobre 
percepção dos alunos, assim, eu vejo assim: a percepção aí é institucional 
de mercado, tá, de feedback, que, às vezes, eu tenho assim de aluno de 
empresa, né. Então, assim, eu entendo, né, que a percepção de mercado da 
nossa faculdade hoje é muito boa, tá? [E-THIA] 
 
Porque eu já tive relato de aluno que foi dispensado de etapa de processo 
seletivo, né. Igual, eu comentei de empresa que pede: fala assim “Não, eu 
quero lá no Cotemig, eu só contrato de lá, né”. Essa semana chegou um 
aluno da parte de cultura da prefeitura: “Não. Só quero de lá. Quase toda 
equipe lá é do Cotemig”. Então, eu entendo que a gente não pode parar de 
deixar de mostrar essa parte prática do que que tá acontecendo. Qual que é 
a tendência de mercado? O que a gente puder fazer pra poder mostrar 
ferramentas que a gente usa no dia a dia, né, é um curso de tecnologia, né. 
O que a gente vai usar no dia a dia? Acho que isso vai agregando às 
experiências técnicas, né. Por outro lado, a gente tem que incentivar 
também. Eu entendo as experiências sociais, né, porque faz parte lá na 
frente. Os alunos vão trabalhar numa empresa com um conjunto de gente. 
[...] [E-ENOC] 

 

Constata-se a grande dificuldade que o aluno sente para interagir com os colegas. 

Muitas vezes, ele se recusa a realizar um trabalho em grupo para se manter isolado 

dos demais. Portanto, o trabalho de socialização desenvolvido pela Faculdade 

Cotemig é basilar. 

 

4.2.3 Discussão dos resultados 

 

Considerando-se o objetivo de identificar de que forma se estrutura a gestão do 

relacionamento com o aluno-cliente da Faculdade Cotemig, tem se que a IES tem 

feito intenso uso das mídias sociais WhatsApp, Instagram, Meet, site institucional e 

Agência de Publicidade, que se tornaram importantes veículos de comunicação, 

principalmente considerando as restrições impostas pela Pandemia Covid-19, o que 

resultou no fechamento das instituições de ensino. Com isso, os gestores tiveram 

que se reinventar e reunir recursos para enfrentar um problema novo, que 

surpreendeu o cenário mundial.  

 

Marques & Mendes (2018) entendem que as mudanças econômicas, políticas e 

sociais ocorridas nos últimos tempos têm levado as organizações a repensar suas 

práticas de marketing. Diante de um consumidor informado e exigente, bem como 

da acirrada concorrência para a captação e manutenção dos clientes, é preciso 
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repensar estratégias e práticas de marketing que possam tornar as organizações 

astutas, a ponto de manter seus clientes por meio da gestão de relacionamento.  

 

Outro aspecto evidenciado nessa gestão de relacionamento é a acessibilidade 

permitida pelos gestores da organização, mesmo em cargos de alto escalão, os 

quais sempre disponibilizam tempo para prestar um atendimento de modo imediato 

sempre que ocorre algum tipo de demanda por parte do aluno-cliente.  

 

Na concepção de Vergara e Amaral (2010, p. 4), “um dos principais mecanismos 

utilizados pelas instituições de ensino no sentido de melhorar a qualidade de seus 

serviços incide na escolha de estratégias voltadas ao contato direto com os clientes, 

com vistas a alcançar sua satisfação e fidelização”.  

 

Em tempos difíceis, o professor desempenha um papel fundamental na gestão do 

relacionamento da IES, pois sua capacidade de comunicação com os alunos vai 

muito além da didática estabelecida no plano pedagógico da Faculdade Cotemig. 

Além disso, ele trata seus discentes com respeito e comporta-se de modo 

profissional, como mostraram as maiores médias evidenciadas na pesquisa 

quantitativa. Para Bretas e Moraes (2016), uma das motivações para as IES 

investirem no relacionamento com os clientes consiste em desenvolver uma 

estratégia de comunicação que resulte no fortalecimento da imagem institucional. 

Desse modo, conhecer o comportamento do cliente ajuda os gestores a proporem 

melhorias com a finalidade de fidelizar, reter e atraí-los. 

 

As pesquisas e avaliações institucionais constituem um instrumento formal que 

auxilia a IES a traçar metas e definir diretrizes. Os procedimentos formais 

preconizados pela instituição, à qual está sujeita toda a comunidade acadêmica, 

estão inseridos no contexto da organização. Todavia, a prioridade para mitigar 

problemas e identificar soluções ocorre por meio do diálogo, com vistas a manter o 

bom relacionamento com o aluno-cliente. Ou seja, esse contato com ele permite um 

acompanhamento de perto, seja por meio da frequência, do comportamento em sala 

de aula ou fora dela. Observar se existe alguma situação que possa comprometer 

a vida acadêmica do discente não deixa de ser um modo de gestão de 

relacionamento com o cliente-aluno.  
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Caldeira (2021, p. 2) ressalta o conceito preconizado pelo consultor em Experiência 

do Cliente, Francisco Zapatta, para quem a “Gestão da Experiência do Cliente é a 

orquestração de experiências memoráveis baseadas na experiência do cliente 

como um conjunto de percepções objetivas e subjetivas obtidas perante uma marca 

ou por meio dos contatos com essa marca”.  

 

Vergara e Amaral (2010, p. 4) explicam que “um dos principais mecanismos 

utilizados pelas instituições de ensino no sentido de melhorar a qualidade de seus 

serviços incide na escolha de estratégias voltadas ao contato direto com os clientes, 

com vistas a alcançar sua satisfação e fidelização”.  

 

Em relação ao objetivo de identificar os motivos para a criação do programa 

Experiência do Cliente, o principal motivo é assegurar a retenção. Além disso, 

conhecer o aluno, validar metodologias e conteúdo do curso e promover ações de 

socialização por meio dos eventos realizados na Faculdade Cotemig são ações que 

se constituem como forte fator motivador para a criação do programa Experiência 

do Cliente.  

 

Castelucio (2020) enfatiza que, dentre as possíveis estratégias para assegurar a 

retenção de alunos, a socialização acadêmica é fundamental para o convívio no 

ambiente acadêmico, exercendo um componente relevante para a aquisição de 

saberes que contribuem para o desenvolvimento, a sobrevivência e a permanência 

dos discentes na IES.   

 

Peppers & Rogers (2017) sustentam que cultivar um relacionamento lucrativo com 

o cliente depende de obter informações específicas sobre ele e saber usá-las com 

sabedoria. Ou seja, construir boas experiências para o cliente pode parecer fácil, 

porém mais importante é ter a maior quantidade de clientes e criar valor para eles. 

 

A imagem da instituição no mercado está consolidada e constitui fator de captação 

de novos alunos. Ou seja, a Faculdade Cotemig possui força em sua marca, 

considerada forte no mercado educacional pelos resultados da pesquisa tanto 

quantitativa quanto qualitativa. Em ambas as pesquisas, professores e alunos 

evidenciam a marca da IES: promover ações de experiência do cliente que 
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consolidem a instituição de ensino no mercado tornou-se condição de 

sobrevivência, uma vez que vender cursos ou títulos deixou de ser diferencial, 

tornando-se necessário “vender experiência”. 

 

Costa e Koureiche (2017, p. 5) explicam que “uma experiência ocorre quando uma 

empresa usa intencionalmente os serviços como palco e os bens como suporte para 

atrair clientes, de forma a criar um evento memorável oriundo daquela situação”.  

 

No âmbito educacional, é basilar que as IES busquem desenvolver estratégias 

capazes de identificar as necessidades do cliente a partir das experiências 

vivenciadas na IES e, assim, criar ações para mantê-lo fiel pelo maior prazo 

possível, não somente até a diplomação.  

 

Estudos de Ding e Tseng (2015) indicam que o customer experience estimula a 

lealdade à marca por meio de emoções hedônicas e dimensões cognitivas de brand 

equity. Ou seja, conscientização de marcas, qualidade percebida e emoções 

hedônicas mediam a relação entre experiência de marca e fidelização de marca.  

 

O objetivo que buscou caracterizar o programa Experiência do Cliente identificou 

que os resultados das campanhas de publicidade (marketing) impactaram 

diretamente a experiência do aluno-cliente. Contudo, faz-se necessário maior 

investimento em estrutura, pois, mesmo havendo um parque avançado de 

máquinas e equipamentos fornecidos para o aluno-cliente, essa é uma experiência 

que precisa ser melhorada. “Design Thinking”, “Use experience” e “Prospective" são 

ferramentas capazes de identificar, conduzir e desenvolver oportunidades e ações 

complementares para gerar experiência para o cliente.  

 

Brown (2008, citado em Caldeira, 2021) aponta que o mapeamento de jornada 

incorpora algumas importantes características do Design Thinking (DT) para o 

acompanhamento da experiência de um cliente. Ao utilizar a técnica DT, ações 

como empatizar, definir, idear, prototipar e testar são mecanismos fundamentais 

capazes de auxiliar os gestores educacionais no processo das ações do programa 

Experiência do Cliente (Caldeira, 2021). 
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O atributo acolhimento caracterizou-se como uma importante ação de experiência 

para o aluno-cliente desde a portaria até a solução de um problema em nível de 

diretoria. O discente é acolhido por todos na IES. Esse diferencial da IES se mostra 

também quando analisados os dados da pesquisa quantitativa, em que o aluno 

reconhece uma IES acolhedora e gera-se, também, o sentimento de pertencimento 

à instituição.  

 

Costa e Gouveia (2018, como citado em Castelucio, 2020) compreendem que o 

atributo acolhimento, traduzido em ações da IES pode ser um diferencial para os 

estudantes, na medida em que ser acolhido pela IES, em especial no início de um 

semestre, pode representar a permanência do discente até a diplomação. Ou seja, 

o desenvolvimento de ações de acolhimento é fundamental para gerar experiência 

positiva para o cliente-aluno. Ressalta-se, ainda, que uma das premissas básica da 

Faculdade Cotemig é o cuidado e a eficiência nas relações, promovendo um 

ambiente de acolhimento, cordialidade e agilidade. (Site Institucional). 

 

Outra importante característica evidenciada no estudo foi o engajamento 

proporcionado ao aluno-cliente por meio de um viés menos imediatista e não 

atrelado a receber recompensas, mas sim orientado para aproveitar toda 

experiência possível em todas as possibilidades existentes no âmbito educacional. 

 

Ferreira (2014, p. 116, como citado em Castelucio, 2020) enfatiza que “a 

sobrevivência acadêmica depende também de um engajamento cognitivo-social 

com a construção de estratégias de aprendizado e no processo de socialização 

universitária”. Infere-se que a sobrevivência acadêmica dos estudantes, de fato, 

depende do seu engajamento cognitivo e social no meio ambiente universitário 

(Castelucio, 2020). 

 

As ações vinculadas ao programa Experiência do Cliente também estão associadas 

à valorização do currículo dos professores, considerando, em especial, sua 

experiência na profissão. Os docentes também são identificados na pesquisa 

quantitativa quando os respondentes do questionário consideram esses 

profissionais como capacitados, cordiais e respeitosos, portadores de uma conduta 

ilibada na instituição de ensino.  
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Estudos de Nora et al. (2005, como citado em Castelucio, 2020), recomendam que 

as instituições devem desenvolver seus próprios instrumentos para perceberem 

com clareza as interações entre seus estudantes e a instituição, as interações dos 

estudantes com outros estudantes e professores, as finanças dos estudantes e o 

engajamento do estudante com os sistemas de suporte do campus.  

 

Cliente satisfeito significa uma experiência positiva. Cabe à IES dar continuidade às 

ações que propiciem cada vez mais essa percepção por parte do cliente-aluno. 

Investir e compartilhar processos que possibilitem ao discente alcançar a 

“satisfação” pode ser um diferencial para mantê-lo até sua diplomação.  

 

Para Gartner (2019, como citado em Caldeira, 2021 p. 1), “a Gestão da Experiência 

do Cliente é a prática de desenhar e reagir às interações com os clientes, para 

atingir ou superar suas expectativas e, assim, aumentar a satisfação, lealdade e a 

divulgação boca a boca”. 

 

As experiências do cliente serão lembradas pelo resto da vida, sendo positivas ou 

negativas. Na Faculdade Cotemig essas ações de experiência têm dado certo. Ou 

seja, quaisquer que sejam as situações ocorridas dentro ou fora da sala de aula, no 

ambiente acadêmico, de modo geral são consideradas no sentido de melhor 

compreendê-las, uma vez que se caracterizam como ações de experiência ao 

cliente.  

 

Para Onusic (2011), buscar padrões de excelência para manter-se em um mercado 

altamente competitivo tornou-se prática para as IES que anseiam por novos 

horizontes em um ambiente complexo e incerto. As empresas que investem na 

gestão da experiência do cliente agregam valor aos produtos e/ou serviços, 

favorecendo o desenvolvimento de um diferencial competitivo. No caso das IES, o 

aluno, na condição de cliente, adquire e paga por um serviço de instrução ou 

educação. O aluno-cliente é aquele recebido pela IES como um comprador de um 

pacote fechado, devendo ser referenciado como consumidor de serviços (Reinert & 

Reinert, 2004). 
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Sobre o objetivo identificar de que forma o programa Experiência do Cliente foi 

planejado e implementado, observou-se, de forma reativa e proativa, sempre no 

início de cada semestre, que são realizadas reuniões para a validação do semestre 

anterior. Contudo, a participação do professor se restringe a comportar-se como 

ouvinte. Apenas em ações específicas, como no período do Enade, constatou-se 

uma participação efetiva dos docentes na construção do desenho. O planejamento 

das ações abrange a direção e a coordenação. Em planejamentos concernentes a 

certificações ocorre uma participação mais efetiva de alguns docentes. Além disso, 

evidenciaram-se as reuniões de CPA, importantes para os docentes e integrantes 

do planejamento da IES. Nesse sentido, Schmitt (2003) aponta a Gestão de 

Experiência do Cliente (GEC) como um processo para gerenciar estrategicamente 

toda a experiência de um cliente na aquisição seja do produto ou do serviço. 

 

Averiguou-se que a realização de parcerias com empresas como a “rede iFood” 

trouxe benefícios para o aluno-cliente no momento de matrícula. Estudos de 

Castelucio (2021) ressaltam que as ações praticadas pelas IES vão muito além do 

apoio ao estudante nos limites institucional, estendendo-se à comunidade, ao 

mercado e aos familiares do discente, tendo por finalidade tornar a jornada 

acadêmica produtiva e significativa. Além disso, a certificação do aluno-cliente após 

a conclusão de um módulo do curso gerou maior compromisso com a IES. Isso foi 

evidenciado na pesquisa quantitativa, quando a maioria dos discentes demonstrou 

o mesmo nível de concordância sendo essa prática de suma relevância. Como 

principais atores envolvidos no processo de implantação das ações de experiências 

com o cliente citam-se: o setor de comunicação, a secretaria, a direção e, em alguns 

casos, os professores. 

 

As principais dificuldades associadas à implantação das ações do programa 

Experiência do Cliente envolvem: indisponibilidade dos alunos para frequentar 

eventos realizados diurnamente, pois trabalham em período comercial (integral); 

criação de atividades; pandemia; time pequeno (poucos funcionários); vida ocupada 

do aluno-cliente; falta de maturidade dos discentes; falta de contato presencial; 

identificação dos anseios dos discentes; fornecimento de planos de ensino 

atualizados; e desenvolvimento de novas tecnologias de aprendizado. Tais 

demandas exigem constante atuação e esforço para solucioná-las.  
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Para Sultan e Wong (2012), é apropriado que as universidades direcionem seus 

esforços para atender às demandas de seu aluno.  

 

Orçamento restrito, também foi apontado como dificultador para qualquer ação que 

não esteja dentro da dotação orçamentária da Faculdade Cotemig. Esse é um 

questionamento dos docentes, pois, mesmo que exista uma ideia e por mais que 

seja brilhante implementá-la, é praticamente impossível.  

 

Para Gordon (1998), qualquer mudança que ocorra no processo na organização 

será, provavelmente, contestada pelos setores Financeiro, Vendas e Produção.  

 

De modo geral, Caldeira (2021) discorre sobre as dificuldades associadas ao 

processo de implantação da CXM, como recursos não disponíveis, estratégia não 

comunicada, ações não claramente definidas, responsabilidades não claras, 

barreiras entre áreas, monitoramento de desempenho inadequado, sistemas de 

incentivos inadequados, liderança despreparada, liderança descomprometida e 

estratégia ou visão ruim, as quais podem ser causas de insucesso na implantação 

do programa de experiência do cliente. O autor menciona, ainda, que nos estudos 

de Ewenstein et al. (2015); Sull et al. (2015); Mankins & Steele (2005); Bossidy et 

al. (2011) e Candido & Santos (2015) a taxa de insucesso em implementação foi de 

70%, 66% a 75%, 35%, 90% e 30% a 70%, respectivamente. 

 

As principais facilidades para a implantação das ações associadas ao programa 

Experiências com o Cliente envolvem empenho, engajamento, envolvimento 

presencial, infraestrutura, eventos realizados, proximidade das pessoas, 

capacitação dos docentes e metodologias. Para Caldeira (2021), o crescimento da 

oferta de serviços para auxiliar as organizações na condução de seus programas 

de experiência ou, mesmo, nas soluções tecnológicas tem se evidenciado cada vez 

no mundo comercial. Ademais, as ações de experiência do cliente geram resultados 

positivos e impactam significativamente o desempenho financeiro das organizações 

e podem aumentar a satisfação do cliente e, consequentemente, sua retenção. 

 

No que tange ao objetivo de identificar o grau de retenção de clientes pela 

Faculdade Cotemig, observou-se que a realização de eventos de inovação, como 
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Hackathons, Meetups e Bootcamps, para o desenvolvimento de competências 

como trabalho em equipe, comunicação e gestão ágil da Faculdade Cotemig 

constitui um diferencial acadêmico tido como maior grau de concordância na 

pesquisa quantitativa. Outra evidência de retenção é a de que mesmo em período 

de Pandemia Covid-19 os índices de retenção se mantiveram. Uma realidade 

constatada na Faculdade Cotemig é que boa parte dos alunos empregados 

consegue romper a barreira e chegar à diplomação. Outra estratégia interessante 

foi a realização de “provas vinte e quatro horas”, iniciativa bem vista pelo alunado, 

a qual gerou uma experiência positiva. Problemas estruturais, pessoais, financeiros 

e de comportamento do aluno-cliente foram solucionados, na maioria das vezes, 

por meio de diálogo, o que mostra a flexibilidade da IES no sentido de maximizar os 

índices de retenção. Há alguns anos, retenção era um ponto problemático, em 

especial pela complexidade do curso, somada à falta de aptidão dos alunos, levando 

ao abandono do curso. Para mitigar essa evasão, a Faculdade Cotemig passou a 

investir estrategicamente na captação de alunos provenientes do Colégio Cotemig. 

Bisinoto, (2016, como citado em Castelucio, 2020) alerta que, de modo geral, as 

IES investem muitos recursos na captação de estudantes (matrículas), mas 

desenvolvem poucas ações para garantir a qualidade do ensino, mitigar a evasão e 

gerir a permanência dos estudantes de maneira a permitir que a sua missão 

institucional seja atingida. 

 

Outro importante aspecto considerado como fator de retenção é a quantidade de 

alunos que chegam à diplomação. Ou seja, mesmo levando-se em consideração a 

crise ocasionada pela Pandemia Covid-19, a média de concluintes, que girava em 

torno de seis alunos, atualmente subiu para algo em torno de vinte por turma, o que 

pode estar atrelado às ações do programa Experiência do Cliente praticadas pela 

Faculdade Cotemig. Stone & Woodcock (1998) explicam que as empresas devem 

intensificar o vínculo com o cliente, devendo ser considerados como um conjunto 

complexo de personalidades, motivações, atitudes, necessidades e diferentes tipos 

de experiências. Por isso, precisam receber tratamento diferenciado. Reconhecer e 

valorizar essa necessidade constitui-se em uma estratégia de fidelização e ou 

retenção. 
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Quanto ao objetivo de correlacionar o grau de retenção com o programa Experiência 

do Cliente, observou-se correlação moderada para as variáveis “A minha 

experiência na Faculdade Cotemig me faz sentir orgulho”, “Eu não trocaria a 

Faculdade Cotemig por outra”, “Eu tenho um sentimento de pertencimento à 

Faculdade Cotemig que estou cursando” e “Eu sou fiel à minha faculdade”. Para as 

variáveis “A minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para minha 

evolução como pessoa”, “Eu estou realizada(o) aqui na Faculdade Cotemig”, “A 

minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para minha evolução como 

pessoa” mostram um forte grau de correlação. Explica Moore (2007, como citado 

em Figueiredo Filho e Silva Junior, 2009 p. 4): “A correlação mensura a direção e o 

grau da relação linear entre duas variáveis quantitativas”. Em uma frase: o 

coeficiente de correlação de rô de Spearman é uma medida de associação linear 

entre os constructos. 
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5. Considerações finais 

 

Nesta seção, apresentam-se as considerações finais, a partir da análise quantitativa 

e qualitativa dos resultados, as limitações do estudo e as propostas sugeridas para 

pesquisas futuras. 

 

Constituiu o objetivo geral desta pesquisa analisar de que forma a gestão 

estratégica da experiência do cliente influencia a retenção do aluno-clientes da 

Faculdade Cotemig. Infere-se que a IES precisou se reinventar ao longo dos anos. 

Seus esforços da gestão da focaram em melhorar o relacionamento com o aluno-

cliente, utilizando métodos e técnicas variados. Após a crise ocasionada pela 

Pandemia da Covid-19, ferramentas como as mídias sociais WhatsApp, Instagram 

e Meet, o site institucional e a Agência de Publicidade se tornaram importantes 

veículos de comunicação. 

 

A acessibilidade do aluno-cliente até o nível de direção é um posicionamento que 

gera satisfação tanto para alunos quanto para professores, na medida em que 

evidencia a proximidade da comunidade acadêmica, envolvendo todos os seus 

atores.  

 

A figura do professor, indiretamente, tornou-se estratégica para a IES, pois, por 

meio desse persona, identificou-se um profissional dedicado, respeitoso e 

capacitado, cuja atenção máxima é dada a seu aluno-cliente. Para os alunos, o 

professor é a figura de maior relevância no âmbito da instituição de ensino. 

 

Dentre as ações associadas ao programa Experiência do Cliente, as avaliações 

institucionais constituem-se em eficaz ferramenta capaz de auxiliar na tomada de 

decisões da IES. A criação da metodologia “prova vinte e quatro horas” foi uma 

forma interessante que a instituição encontrou para flexibilizar as avaliações e, com 

isso, também gerar a permanência do aluno na IES. 

 

A criação do programa Experiência do Cliente, na realidade, foi pensada para 

solucionar as questões pautadas nessas ações e, em especial, para usar suas 

ferramentas para mitigar a evasão. 
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Ainda se faz necessário executar um planejamento e implementá-lo com a maior 

participação dos professores. Sob a ótica daqueles que estão frente a frente com o 

cliente-aluno, a elaboração de estratégia pode ser ampliada, pois, muitas vezes, 

uma conversa de corredor pode ser o sinal de que algo pode e deve ser modificado. 

Ademais, o fato de esse profissional ser reconhecido pelo aluno é um indicador de 

permanência. Muitos alunos ficam em função do professor e, quando evadem, às 

vezes, retornam pelo professor. 

 

A socialização acadêmica revelou-se uma estratégia basilar para a manutenção do 

aluno na IES. A realização de eventos, palestras e workshops é vista com muita 

satisfação não só pelo aluno-cliente, como também por toda a comunidade 

acadêmica. 

 

A imagem da Faculdade Cotemig é forte e encontra-se consolidada no meio 

educacional. Ser percebida como especialista em tecnologia também é fator de 

retenção, como também de captação de novos alunos, Muitas vezes, o próprio 

aluno acaba por trazer candidatos. Com a maioria deles está no mercado de 

trabalho, as práticas experienciadas são comentadas no ambiente profissional, o 

que pode se tornar um atrativo para que aqueles que estão fora da IES se 

interessem em conhecê-la e, até mesmo, ingressar nela. 

 

As ações da Faculdade Cotemig, têm resultado em um cliente-aluno satisfeito. Com 

isso, suas experiências irão acompanhá-lo após a diplomação e, lá fora, no 

mercado, disseminará o curso e sua vivência na IES. 

 

Sobre as contribuições teóricas constatou-se que os modelos, quando aplicados, se 

mostraram úteis para a gestão da experiência do cliente e as ações estratégicas 

com os cliente-aluno. Sendo o grau de presença dos professores preponderante 

para a manutenção desse aluno até a diplomação, sendo assim fundamental para 

mitigar a evasão discente na Faculdade Cotemig. 

 

Quanto a sugestões para pesquisas futuras propõe-se estudos análogos em outras 

IES, para confirmar ou refutar os resultados encontrados nesta pesquisa, com o 

intuito de melhor contribuir com o meio científico sobre essa temática. 
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5.1 Considerações gerenciais 

 

Inicialmente a implicação gerencial da pesquisa incide na adoção da escala como 

instrumento de pesquisa para mensurar a experiência do aluno-cliente em relação 

às ações de experiência do cliente praticadas pela Faculdade Cotemig, 

considerando principalmente que as variáveis aplicadas pelo questionário são 

fundamentais para a avaliação desta experiência. Nesse sentido os resultados da 

aplicação da escala podem contribuir de forma relevante para melhorias relativas a 

experiências proporcionadas pelos serviços ofertados na IES. 

 

Ademais, em termos gerenciais, outra possível contribuição da pesquisa refere-se 

a disseminação na IES quanto ao aluno ser considerado como cliente, pois para 

alguns professores essa visão ainda é um pouco confusa. E ainda faz-se necessário 

melhorar os processos de comunicação especialmente entre o corpo docente uma 

vez que diversas comunicações acabam chegando por meios externos (Instagram, 

facebook, WhatsApp. 

 

Em relação aos discentes do ponto de vista gerencial a IES deve centralizar 

esforços para que os alunos tenham maior percepção de valor em relação ao que 

investem e recebem em troca na experiência do serviço. 

 

E, por fim pode se inferir que os aspectos analisados neste estudo indicam que 

existe uma demanda significativa no mercado para o tema “Customer Experience 

Management”. Os gestores que atuam no âmbito educacional precisam disseminar 

questões sobre a experiência do cliente, tanto interna quanto externamente, 

identificar os fatores de retenção a partir da experiência do cliente, possível criar 

mecanismos para minimizar perdas financeiras, criar indicadores estratégicos e 

construir modelos de monitoramento capazes de sinalizar indícios de evasão, para, 

assim, reter o aluno-cliente não só até a diplomação, mas por toda a vida. 
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Apêndices 
 

 
Apêndice A – Termo de Compromisso de Confidencialidade 

 

Convidamos a participar da pesquisa acadêmica intitulada: A influência da 

experiência do cliente na sua retenção: Um estudo na Faculdade COTEMIG Belo 

Horizonte Desenvolvida pela mestranda Dayane Soares de Oliveira e sob 

orientação da professora doutora Ester Eliane Jeunon. Esta pesquisa não oferece 

qualquer risco ao participante, uma vez que consiste apenas em responder 

questionário sobre o tema “Experiência de Cliente. Ademais, a presente pesquisa 

não apresenta nenhum benefício individual direto aos participantes, mas as 

informações coletadas poderão contribuir para o meio científico a partir da 

realização de uma pesquisa empírica. Os resultados da pesquisa serão analisados 

e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. 

Uma vez que os pesquisadores garantem o sigilo e confidencialidade dos dados 

coletados. A sua participação na pesquisa possui caráter voluntário e não lhe trará 

nenhum tipo de ônus ou remuneração. Para qualquer outra informação, o (a) Sr. (a) 

poderá entrar em contato com os pesquisadores: 

 

 
Dayane Soares de Oliveira  

 
Pesquisadora Mestranda (FPL) 

dayane@cotemig.com.br 

 

 
Ester Eliane Jeunon 

 
Profª Drª Pesquisadora Responsável 

ester.jeunon@fpl.edu.br 

 

Agradecemos a colaboração com informações para este estudo. 

 

Eu, _____________________________________________________________, 

fui informado sobre o que os pesquisadores querem fazer e porque precisam da 

minha colaboração. Por isso, eu concordo em participar da pesquisa, sabendo que 

não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser.  
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Apêndice B – Questionário de Pesquisa 

 
Esta pesquisa faz parte de uma dissertação de mestrado realizada junto a Fundação 

Pedro Leopoldo Educacional. Cujo objetivo é identificar as principais vantagens de 

uma gestão de Instituição de Ensino Superior (IES) que desenvolve produtos e/ou 

serviços com foco na experiência do cliente como estratégia de retenção. 

 

As respostas obtidas serão analisadas coletivamente, sendo mantido total sigilo 

quanto a sua percepção. 

 

Perfil do aluno 

PA1-De onde você veio?  
 
 

☐ Colégio Cotemig 

 

☐ Outras instituições de ensino 

PA2-Você iniciou seus estudos na Faculdade 
Cotemig durante a Pandemia da Covid-19? 
 

☐ Sim 

 

☐ Não 

 

Gênero: 
 

☐ Masculino 

☐ Feminino 

☐ Prefiro não dizer 

Quantos anos você tem? 
 
__________ 

 

Questionário de Pesquisa 

 

Você vai levar em média 10 minutos para responder ao questionário. Não existe 

resposta certa ou errada, o importante para a pesquisa é sua opinião sincera, logo, 

por favor, responda com total liberdade (Tabela 45). 

 

       
1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
muito 

Discordo 
pouco 

Indiferente 
Concordo 

pouco 
Concordo 

muito 
Concordo 
totalmente 
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Tabela 45 
Dimensões e atributos experiência do cliente adaptado da escala de Walls 2013 

Variáveis 

Escala 

1 2 3 4 5 6 7 

Dimensões do ambiente físico 
Fator 1 – Design 
Sobre o design da Faculdade Cotemig 

1.  FD1-A parte externa do prédio da Faculdade Cotemig é atraente.          

2.  
FD2-O mobiliário e a decoração interna da Faculdade Cotemig são 
atraentes. 

       

3.  
FD3-A estrutura (prédio) da Faculdade Cotemig está em harmonia com 
os recursos naturais dos arredores (pracinha, plantas, árvores etc).  

       

Fator 2 – Manutenção da propriedade  

Sobre a manutenção das instalações da Faculdade Cotemig 

4.  
FMP1-A Faculdade Cotemig tem adequada manutenção/conservação 
de todo o espaço das suas instalações.  

       

5.  FMP2-A Faculdade Cotemig mantém as boas condições do mobiliário.         

6.  
FMP3-A Faculdade Cotemig mantém as boas condições dos 
equipamentos. 

       

7.  
FMP4-A disposição do mobiliário da Faculdade Cotemig é feita de modo 
adequado  

       

8.  
FMP5-Os materiais utilizados na Faculdade Cotemig são de alta 
qualidade. 

       

Fator 3 – Fisiológico/ambiente  
Sobre os fatores sensoriais da Faculdade Cotemig 

9.  FFA1-Os níveis de silêncio da Faculdade Cotemig são adequados.         

10.  FFA2-A Faculdade Cotemig toca músicas agradáveis.         

11.  FFA-3 A temperatura interna da Faculdade Cotemig é confortável.         

12.  FFA4-O aroma das instalações da Faculdade Cotemig é agradável.         

13.  FFA5-A iluminação nas salas e espaços da instalações é adequada.         

Dimensões das interações humanas 

Fator 1 – Atenção/cuidados  

Sobre a atenção e cuidado dos funcionários da Faculdade Cotemig 

14.  
FAC-1 Os funcionários da Faculdade Cotemig têm o máximo cuidado 
com seus interesses.  

       

15.  
FAC-2 Os Funcionários da Faculdade Cotemig entendem suas 
necessidades específicas.  

       

16.  
FAC-3 Os funcionários da Faculdade Cotemig demonstram um 
interesse sincero para solucionar seus  problemas.  

       

17.  
FAC-4 Os funcionários da Faculdade Cotemig parecem se importar com 
você. 

       

18.  
FAC-5 Os funcionários da Faculdade Cotemig dão atenção individual a 
você. 

       

19.  
FAC-6 Os funcionários da Faculdade Cotemig atendem às suas 
necessidades logo ao primeiro pedido.  

       

continua 
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Variáveis 
Escala 

1 2 3 4 5 6 7 

Fator 2 – Profissionalismo 

Sobre o profissionalismo dos professores da Faculdade Cotemig 

20.  
FP-1 Os professores da Faculdade Cotemig têm conhecimento 
adequado. 

       

21.  
FP-2 Os professores da Faculdade Cotemig se comportam de modo 
profissional.  

       

22.  FP-3 Os professores da Faculdade Cotemig tratam você com respeito.         

23.  
FP-4 Os professores da Faculdade Cotemig são bem preparados para 
as aulas.  

       

24.  
FP-5 Os professores da Faculdade Cotemig estão sempre dispostos a 
ajudar. 

       

Fator 3 – De aluno para aluno  

Sobre as relações entre alunos da Faculdade Cotemig 

25.  
FAA-1 Você demonstra um comportamento apropriado para com os 
colegas no ambiente acadêmico da Faculdade Cotemig.  

       

26.  
FAA-2 Você dá valor ao relacionamento com os colegas no ambiente 
acadêmico da Faculdade Cotemig 

       

27.  
FAA-3 Você respeita os colegas sendo silencioso nos ambientes de 
estudo da Faculdade Cotemig.  

       

28.  
FAA-4 Você  apresenta comportamento apropriado com as diretrizes 
(social e cultural) da Faculdade Cotemig.   

       

Fator 4 – Confiabilidade  

Sobre confiabilidade da Faculdade Cotemig 

29.  
FC-1 Você sente que podem confiar nos conteúdos apresentados pelos 
professores da Faculdade Cotemig.  

       

30.  
FC-2 A Faculdade Cotemig faz você se sentir seguro durante a sua 
permanência nas instalações da instituição.  

       

31.  
FC-3 Os funcionários Faculdade Cotemig asseguram que tudo esteja 
pronto antes de você  chegar para aula.  

       

Dimensão de valor emotivo/cognitivo 

Fator 1 – Emotivo  

Sobre as emoções sentidas na Faculdade Cotemig 

32.  
FE-1 A minha experiência como cliente na Faculdade Cotemig me 
proporciona prazer.  

       

33.  
FE-2 A minha experiência como cliente na Faculdade Cotemig provoca 
sentimentos positivos.  

       

34.  
FE-3 A minha experiência como cliente na Faculdade Cotemig faz eu 
me sentir satisfeito.  

       

35.  
FE-4 A minha experiência como cliente na Faculdade Cotemig faz eu 
me sentir confortável.  

       

continua 
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conclusão 

Variáveis 
Escala 

1 2 3 4 5 6 7 

Fator 2 – Cognitivo  

Sobre os investimentos financeiros realizados na Faculdade Cotemig 

36.  
FCO1- A experiência geral que encontrei na Faculdade Cotemig foi 
positiva e vale o investimento realizado.  

       

37.  
FC02-Conto com apoio financeiro de pais e ou familiares para cumprir 
com compromisso financeiro junto a Faculdade Cotemig.  

       

38.  
FCO3- A experiência emocional proporcionada pela Faculdade Cotemig  
envolve necessidades, expectativas, valores, modelos mentais e as 
concepções pessoais sobre tudo.  

       

Fator 3 – Social/autoconceito/retenção  
Sobre os fatores sociais e de auto conceito associados à Faculdade Cotemig 

39.  
FSAR-1 A minha experiência na  Faculdade Cotemig me faz sentir 
orgulho. 

       

40.  
FSAR2- Eu tenho um sentimento de pertencimento à Faculdade 
Cotemig que estou cursando.  

       

41.  
FSAR3- A minha experiência na Faculdade Cotemig  faz eu me sentir 
mais preparado para o mercado.  

       

42.  
FSAR4- A minha experiência Faculdade Cotemig  faz eu me sentir mais 
valorizado pelo mercado.  

       

43.  
FSAR5- A minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para 
mudanças na minha forma de ver o mundo.  

       

44.  
FSAR6- A minha experiência na Faculdade Cotemig contribui para 
minha evolução como pessoa.  

       

45.  
FSAR7- A minha experiência na Faculdade Cotemig  contribui para 
minha evolução como profissional.  

       

Fator 4 – Retenção 
Sobre os fatores retenção associados à Faculdade Cotemig 

Sobre a experiência com as ações como fator de retenção na Faculdade Cotemig 

46.  FR1- Eu não trocaria a Faculdade Cotemig por outra.         

47.  FR2- Eu estou realizada(o) aqui na Faculdade Cotemig.         

48.  FR3- Eu sou fiel à minha faculdade.          

49.  
FR4- Considero o WhatsApp um importante canal de comunicação com 
a Faculdade Cotemig.  

       

50.  
FR5- Considero a oferta de oficinas e mentorias para um melhor 
preparo do cliente da Faculdade Cotemig fundamental.   

       

51.  

FR6- Considero a realização de eventos de inovação como Hackathons, 
Meetups e Bootcamps para desenvolvimento de competências como 
trabalho em equipe, comunicação e gestão ágil da Faculdade Cotemig 
um diferencial acadêmico.  

       

52.  
FR7- Considero a emissão de certificados intermediários para quem 
conclui com aprovação grupos específicos de disciplinas de graduação 
de suma relevância. 

       

53.  
FR8-Considero a realização do programa de pré-aceleração (Cotemig 
Startups) de negócios um diferencial de mercado. 
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Apêndice C – Roteiro de Entrevista 

 

Bom dia! Inicialmente, agradecemos sua participação na pesquisa cujo objetivo é 

Analisar de que forma a gestão estratégica da experiência do cliente influencia 

na retenção dos clientes da Faculdade Cotemig Belo Horizonte, elaborado pela 

aluna Dayane Soares de Oliveira, sob a orientação da professora doutora Ester 

Eliane Jeunon. Este trabalho faz parte do Mestrado Profissional em Administração 

na FPL educacional sediada na cidade de Pedro Leopoldo (MG).  

 

Para tanto solicitamos todas as informações que você puder nos dar. 

 

Muito obrigado! 

 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
 

Gênero 

☐ Masculino  

☐ Feminino  

☐ Prefiro não informar 

 

Faixa etária 

☐ Até 25 anos 

☐ De 26 a 35 Anos. 

☐ De 36 a 45 Anos 

☐ De 46 a 55 Anos. 

☐ Acima de 56 Anos. 

Estado civil 

☐ Solteiro 

☐ Casado. 

☐ Separado 

☐ Divorciado. 

☐ Viúvo 

☐ Outros. 

Formação 

☐ Graduação. 

☐ Pós Graduação. 

☐ Mestrado. 

☐ Doutorado. 

☐ Pós-Doutorado. 

☐ Outros. 

Há quanto tempo atua no ensino superior? 
 

☐ De 1 a 6 

☐ De 6 a 12 

☐ De 12 a 18 

☐ Acima de 18 
 

 

Há quanto tempo está no curso? 
 

☐ De 1 a 6 

☐ De 6 a 12 

☐ De 12 a 18 

☐ Acima de 18 

Há quanto tempo está na Faculdade 
Cotemig? 
 

☐ De 1 a 6 

☐ De 6 a 12 

☐ De 12 a 18 

☐ Acima de 18 
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Questões da pesquisa 

Objetivo específico: Identificar de que forma se estrutura a gestão do 
relacionamento com o cliente na faculdade 

1. De que forma o aluno é percebido pela IES em termos de 
relacionamento? 

2. Como você caracteriza o aluno/cliente de Educação Superior? 

3. De que forma acontece o relacionamento aluno/cliente e a IES? 

4. De que forma está estruturada a gestão de relacionamento com o 
aluno/cliente? 

Objetivo específico: Identificar os motivos para criação do programa 
experiência do cliente (ações pontuais) 

5. Quais os motivos para proporcionar ações de experiências do cliente?  

6. Como você ficou sabendo ou foi informado sobre as ações de 
experiência do cliente? 

Objetivo específico: Identificar de que forma o programa foi planejado e 
implementado. 

7. De que forma essas ações foram planejadas? 

8. Como ocorreu o processo de planejamento das ações de experiências 
com o cliente? 

9. De que forma as ações foram implantadas? 

10. Quais os atores envolvidos no processo de implantação? 

11. Quais as principais dificuldades e facilidades para implantação? 

Objetivo específico: Caracterizar as ações de experiência do cliente 
(ações pontuais) 

12. O que caracteriza ações de experiência do cliente? 

13. Qual sua percepção sobre elas? 

Objetivo específico: Identificar o grau de retenção de alunos pela 
Faculdade 

14. Como que você percebe a permanência/retenção dos alunos na IES 
Faculdade Cotemig? 

15. Quais os motivos que levam o aluno a sair e a ficar? 

16. Quais as estratégias de experiência do cliente podem ser fatores para 
retenção? 

17. Quais são as mais importantes? 

18. Gostaria de fazer algum comentário sobre esse tema? 

 
 

 

Belo Horizonte, novembro de 2021. 


