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RESUMO 

MARKETING DE RELACIONAMENTO: UMA ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DE 

INFLUÊNCIA NA SATISFAÇÃO DOS ACADÊMICOS 

O marketing tem se mostrado uma importante ferramenta competitiva na evolução 

administrativa. O mais importante, porém, é a empresa conhecer e saber utilizar o marketing 

direcionado para seus objetivos e para as necessidades dos consumidores. O presente estudo 

tem seu tema direcionado para o marketing de relacionamento. O objetivo principal da pesquisa 

é verificar quais das variáveis (a) infraestrutura e serviços oferecidos aos alunos; (b) confiança 

nas políticas e práticas gerenciais; (c) confiança nos professores e expectativas, prevalecem 

mais fortemente associadas ao seu relacionamento com a IES por parte dos alunos da Famper 

– Faculdade de Ampére. A pesquisa se classifica de natureza qualitativa descritiva, tendo como 

população os 544 alunos da instituição, e a amostra utilizada foi de 383 acadêmicos 

respondentes. Para atender o objetivo e identificar quais das variáveis previamente identificadas 

estão mais associadas ao relacionamento do acadêmico com a instituição, os dados foram 

apresentados e analisados através da estatística descritiva e análise de correspondência. Com a 

apresentação dos dados foi possível apresentar o perfil dos respondentes e as avaliações dos 

mesmos sobre cada variável e identificar os principais índices associados ao marketing de 

relacionamento. Constatou-se que a variável expectativa dos alunos é a que possui maior 

associação com a intenção de construir um relacionamento, seguida das variáveis confiança e 

serviços prestados que também demonstram uma boa associação. A principal contribuição deste 

trabalho foi, para o meio acadêmico, despertar o marketing de relacionamento como uma nova 

possibilidade de pesquisa, principalmente tendo seu direcionamento às instituições de ensino. 

Sugere-se que novas pesquisas abordem as expectativas dos clientes, explorando esta variável 

e contribuindo com o uso do marketing de relacionamento. 

Palavras-Chave: Confiança. Expectativa. Marketing de relacionamento. Qualidade. 

Satisfação. 

 



 
 

ABSTRACT 

 RELATIONSHIP MARKETING: AN ANALYSIS OF VARIABLES OF INFLUENCE 

ON ACADEMIC SATISFACTION 

 Marketing has proved to be an important competitive tool in administrative evolution. 

Whereas, the most important is the company to know how to use marketing directing it for its 

goals and the needs of consumers. The present study has its theme directed towards relationship 

marketing. The main intention of the research is to verify which of the variables (a) the 

infrastructure and services offered to the students; (b) confidence in policies and managerial 

practices; (c) confidence in teachers and expectations, prevail more strongly associated with 

their relationship with an HEI (higher education institution) by the students of Famper - Faculty 

of Ampére. The research is classified as qualitative descriptive, having as a population the 544 

students of the institution, and the sample used was of 383 respondents academic. To 

accomplish the aim and to identify which of the variables previously identified are more closely 

associated with the academic relationship with the institution, the data were presented and 

analyzed through descriptive statistics and correspondence analysis. With the presentation of 

the data it was possible to present the profile of the respondents and their evaluations on each 

variable and to identify the main indexes associated with relationship marketing. It was verified 

that the variable expectation of the students is the one that has the greatest association with the 

intention to build a relationship, followed by the variables confidence and services rendered 

that also demonstrate a good association. The main contribution of this work to the academic 

environment, was to evoke the relationship marketing as a new possibility of research, mainly, 

having its direction to the educational institutions. It is suggested that new research addresses 

customer expectations, exploring this variable and contributing to the use of relationship 

marketing. 

KEYWORDS: Confidence. Expectancy. Marketing of relationship. Quality. Satisfaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Muitos são os conceitos utilizados sobre marketing, entre eles está o proposto por 

Kotler e Keller (2006, p.4), que afirma que o marketing é “um processo social pelo qual 

indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e 

da livre troca de produtos e serviços de valor uns com outros”. 

O marketing é quem faz a ponte entre as necessidades do consumidor e os 

objetivos da empresa, e para isto, faz uso de diversas ferramentas. Estas ferramentas 

possibilitam um arsenal de ataque para as empresas que visam a liderança de mercado, e 

também para empresas novas, que surgem, muitas vezes, de forma despretensiosa, mas 

que, com um bom trabalho de marketing, ganham espaço em meio a competitividade. 

O marketing de relacionamento é uma das ferramentas que proporciona um canal 

em que estreita o relacionamento entre a empresa e seus clientes, podendo eles serem 

atuais ou até mesmo de clientes potenciais. Barreto (2015) descreve que o marketing de 

relacionamento visa coletar dados mais precisos sobre seus clientes, direcionando a 

empresa ao conhecimento das necessidades e dos desejos individualizados, atendendo-os 

de forma personalizada. 

Considerando os benefícios que o marketing de relacionamento pode proporcionar 

para as empresas, é sempre importante o desenvolvimento de estudos e pesquisas que 

abordem o tema. Por isso, alguns trabalhos ganham destaque: Silva (2005), Guimarães 

(2005), Cornelius (2006), Silveira (2007), Barreto (2007), Pólvora (2008), Schwab 

(2009), Ribeiro (2010), Reichelt (2010), Kleinowski (2010), Garcia (2011), Oliveira 

(2012), Veber (2013), Trindade (2015) e Barreto (2015). 

Esses trabalhos abordam o marketing de relacionamento em diversas áreas de 

atuação, porém, na maioria delas, a abordagem é direcionada para empresas de serviços. 

Os resultados indicam que a busca pelo marketing de relacionamento leva a empresa a 

investir em inovação e novas tecnologias que favorecem a aproximação com o cliente e 

auxiliam no armazenamento dos dados coletados. Outros resultados apontam para 

elementos influenciadores deste processo de relacionamento, como a satisfação, lealdade, 

expectativa e confiança.  

Um dos estudos que apontam resultado semelhante ao uso de elementos 

influenciados, é o de Pólvora (2008), onde descreve que a “lealdade do estudante à IES, 

recebe influências da confiança (nas políticas e práticas gerenciais e nos empregados de 
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fronteira) e do comprometimento (afetivo e de continuidade), bem como, de forma 

indireta, da qualidade percebida” (PÓLVORA 2008, p.115). 

O estudo desenvolvido por Kleinowski (2010) apontou as implicações gerenciais 

quanto ao relacionamento entre aluno e a Instituição de Ensino Superior, onde o autor 

descreve o quanto é importante um “ambiente de confiança entre a organização e os 

alunos, pois confiando na instituição, o aluno percebe mais valor, e por consequência 

torna-se mais leal” (KLEINOWSKI 2010, p.100) 

Os autores citados defendem o marketing de relacionamento como sendo uma 

ferramenta de aproximação com o cliente atual e também com novos clientes potenciais, 

e apontam os benefícios que ele proporciona para a fidelização dos clientes, pois com a 

aproximação entre empresa e cliente, o mesmo se sente seguro para realizar sua compra 

do produto ou serviço, de forma que quando necessitar de uma nova compra a preferência 

será pela empresa com a qual mantém o melhor relacionamento.  

Outra informação pertinente sobre o marketing de relacionamento, é que estando 

o cliente fidelizado, seguro da empresa a qual está comprando, em muitos casos, ele estará 

disposto até mesmo a pagar mais pelo produto ou serviço, pela conveniência e segurança 

da compra. 

 

1.1 TEMA 

 

Este estudo tem como tema a análise do marketing de relacionamento em uma 

instituição de ensino superior privada, pesquisando quais itens do relacionamento os 

alunos consideram com mais prevalência de associação entre as variáveis influenciadoras. 

 

1.2 PROBLEMA 

Existe prevalência de algum fator associado as variáveis: infraestrutura e serviços 

oferecidos aos alunos; confiança nas políticas e práticas gerenciais; confiança nos 

professores e expectativas dos alunos em relação ao seu relacionamento com a IES? 

 

1.3 OPERACIONALIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS 
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Para a operacionalização das variáveis foram estabelecidos os seguintes 

constructos: 

1. Por infraestrutura entende-se: a biblioteca, salas de aula, laboratório de 

informática, áreas de uso comum (saguão), qualidade técnica dos professores 

e segurança; 

2. Por confiança nas políticas e práticas gerenciais e nos professores entende-se: 

aquela declarada pelos respondentes quanto à confiabilidade, competência, 

integridade e responsividade; 

3. Por serviços oferecidos entende-se: disponibilidade para orientação, critérios 

de avaliação e serviços de apoio da instituição ao aluno; 

4. Por expectativas dos alunos entende-se: aquisição de habilidade profissionais 

e condições favoráveis para o ingresso na vida profissional; 

5. Por itens da intenção de relacionamento entende-se: envolvimento, 

atingimento das expectativas, qualidade, feedback e medo de perder o 

relacionamento (KUMAR; BOHLING; LADDA; 2003). 

 

1.4 OBJETIVO GERAL 

Verificar quais das variáveis infraestrutura e serviços oferecidos aos alunos; 

confiança nas políticas e práticas gerenciais; confiança nos professores e expectativas, 

prevalecem mais fortemente associadas ao seu relacionamento com a IES, por parte dos 

alunos. 

 

1.4.1 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar a percepção dos acadêmicos quanto a expectativa, à infraestrutura 

e serviços oferecidos no transcorrer do curso de graduação, quanto à 

confiança nas políticas e práticas gerenciais e nos professores; 

b) Verificar quais os itens da intenção de relacionamento dos alunos com a IES 

(envolvimento, expectativas, qualidade, feedback e medo de perder o 

relacionamento) são mais fortes. 

c) Apontar como está a satisfação dos acadêmicos com a IES.  

d) Analisar se existe correspondência entre a satisfação quanto aos serviços da 

IES, com um todo, e a intenção de construir um relacionamento. 
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1.5 JUSTIFICATIVA 

 

Esta pesquisa foi realizada em uma Instituição de Ensino Superior Privada, a 

Faculdade de Ampére – Famper. A escolha pelo setor de ensino superior privado ocorreu 

por ser um setor de venda de serviços, onde o cliente transita por um longo período de 

tempo nesse espaço do ensino, não sendo apenas uma venda momentânea, e o período da 

experiência com o uso do serviço proporciona reflexo tanto para a IES como para a 

sociedade, através da formação de profissionais em diversas áreas. 

Por ser uma área jovem e pouco estudada, o marketing de relacionamento ainda 

pode oferecer novas descobertas para o uso acadêmico e profissional. O uso do marketing 

de relacionamento instigou a pesquisadora a conhecer a existência ou inexistência do 

relacionamento entre os clientes (acadêmicos) e a IES, considerando que esse 

relacionamento pode ser apenas transacional ou, de fato, pode existir uma satisfação. 

No caso de empresas prestadoras de serviços, o uso do marketing de 

relacionamento proporciona mais segurança, já que a venda do serviço precisa de alguns 

diferenciais, assim, o conhecimento do seu mercado alvo é de grande valia. Para isso 

Levitt (1990, p.115) lembra sobre a venda de produtos intangíveis que “A coisa mais 

importante a saber a respeito de produtos intangíveis é que o cliente habitualmente não 

sabe o que está obtendo enquanto não deixar de obtê-lo”. 

Para as instituições de ensino superior privadas a dificuldade é maior ainda, pois 

existem as dificuldades para a conquista desse cliente (aluno) em fazer parte da IES, como 

a diversidade da oferta de cursos, que torna as IES concorrentes por apenas um ou mais 

cursos ofertados. Por este motivo, pode dificultar a decisão do jovem aluno em optar por 

uma ou outra IES. Este aluno/cliente permanecerá por pelo menos quatro anos, 

dependendo do curso que estará fazendo, e a satisfação ou não, refletirá em igual nível 

perante a sociedade e a possíveis futuros clientes.  

 

Os serviços prestados pelas IES geram um nível de satisfação em seus alunos 

do que se refere aos seus diversos atributos internos. No caso das IES, entre os 

atributos que influenciam novas demandas, encontram-se a coordenação, os 

professores, o nível de exigência dos professores, a secretaria, a infra-estrutura 

e a biblioteca (WALTER, 2006, p.20). 
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O marketing de relacionamento pode ser um grande diferencial para a IES que 

souber utilizar de seus benefícios, aproximando-se de seus clientes com mais intimidade, 

permitindo que os mesmos saibam que a IES tem essa preocupação de conhecer e 

direcionar seus esforços ao atendimento das necessidades dos mesmos.  

Segundo Barreto (2015), o marketing de relacionamento permite para a empresa 

não apenas estreitar o relacionamento, mas também desenvolver estratégias 

personalizadas às necessidades e aos desejos de seus clientes. A presente pesquisa 

pretende identificar quais itens são previamente identificados: infraestrutura e serviços 

oferecidos aos alunos, confiança nas políticas e práticas gerenciais, confiança nos 

professores, e expectativas dos alunos prevalecem mais fortemente associadas ao seu 

relacionamento com a IES, por parte dos alunos. Este estudo se justifica por proporcionar 

descobertas sobre o relacionamento entre aluno e instituição, oferecendo, a ela possíveis 

pontos a serem explorados na busca pelo diferencial competitivo e pela fidelização 

acadêmica. 

A Famper – Faculdade de Ampére está localizada na cidade de Ampére - PR, que 

possui aproximadamente 20 mil habitantes, porém grande parte de seus alunos são de 

municípios vizinhos, abrangendo sua atuação em aproximadamente 100km, justificando 

assim a escolha desta empresa pela importante influência no desenvolvimento regional.  

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente capítulo apresenta uma breve contextualização quanto à estrutura deste 

trabalho. 

O capítulo 2 apresenta o referencial teórico com os principais conceitos que 

norteiam o tema desta dissertação, iniciado com a apresentação do marketing, com sua 

evolução histórica e as possíveis orientações que podem nortear as empresas quanto ao 

seu uso. Seguido pelo marketing de relacionamento, tema da dissertação, com 

apresentação da diferença para o customer relationship management (CRM), 

gerenciamento de relacionamento com o cliente. Outros temas abordados englobam as 

variáveis apontadas no trabalho como sendo influenciadoras do marketing de 

relacionamento, sendo elas: qualidade, satisfação, expectativa e confiança, bem como um 

breve relato sobre a lealdade ou transação por parte do consumidor, finalizando o 

referencial com conceitos e apresentações das IES, e das pesquisas anteriores. 
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O capítulo 3 contempla a metodologia, com a classificação da pesquisa, população 

e amostra, coleta de dados, apresentação do instrumento para a coleta de dados, e 

apresentação do método de análise dos dados. 

O capítulo 4 apresenta a análise e interpretação dos dados, iniciando pelo perfil 

dos respondentes, a apresentação das expectativas dos alunos, da infraestrutura e dos 

serviços prestados pela IES, análise da confiança nas políticas e práticas gerenciais e da 

intenção de construir um relacionamento, encerrando o capítulo com apresentação dos 

objetivos atendidos. 

O capítulo 5 apresenta as considerações finais, com o fechamento do trabalho, 

seguido do capítulo 6, com exposição das referências utilizadas na construção deste 

trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este referencial teórico é composto por uma breve descrição sobre o que é o 

marketing, com apresentação das principais orientações que podem nortear as empresas, 

servindo de referência para o tema principal do trabalho, que é o marketing de 

relacionamento. O tópico sobre marketing de relacionamento apresenta a essência para o 

tema deste trabalho, desde a evolução do marketing de relacionamento até o uso do 

mesmo na atualidade e a diferença entre ele e o Customer Relationship Management 

(CRM). Na sequência, são retratadas a teoria das variáveis estudadas, sendo: Qualidade, 

Satisfação e Expectativa, Confiança, Lealdade e Transação.  

 

2.1 MARKETING 

 

Kotler e Keller (2006) relembram que, com a Revolução Industrial, a ordem era 

produzir em grandes quantidades e produtos padronizados. Não se falava em desejo ou 

necessidade, ou em satisfazer e fidelizar clientes. Mas esse modelo de produção em massa 

já não é mais suficiente para as empresas.  

Partindo deste princípio, Bageston (2005) descreve na atualidade, o marketing 

como uma área muito ampla e que possui orientação para o mercado onde: 

a) Busca compreender as necessidades, os desejos e o comportamento dos 

clientes; 

b) Visa monitorar os concorrentes, acompanhando suas estratégias e atuação no 

mercado; e  

c) Está atento ao posicionamento do mercado, as mudanças de necessidades do 

consumidor; 

O objetivo do marketing “é potencializar a satisfação, revelar o valor e confirmar 

a utilidade de bens e serviços, de acordo com suas propostas e com as expectativas de 

consumidores, clientes ou usuários” (SOUZA; RODRIGUES; PACHECO, 2013, p.8). 

Dessa forma, o marketing atua como mediador entre a empresa, o mercado e os 

consumidores, proporcionando os melhores resultados possíveis. 

  

O marketing é a área da administração que gerencia relações da empresa com 

o mercado; entretanto, conceitualmente, vem passando por evoluções 

derivadas em sua aplicação, das quais o foco no cliente é a mais atual 

(PIZZINATTO et al. 2005, p.1) 
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A evolução do marketing teve notoriedade a partir da década de 1990, com 

ascensão na virada do século. Na atualidade, as empresas estão utilizando o marketing 

com foco no cliente, “as empresas estão até convidando clientes a participar do processo 

de desenvolvimento de seus produtos e serviços, com o propósito de obter cada vez mais 

informações sobre seus gostos e preferências” (PIZZINATTO et al. 2005, p. 7) 

Muitas são as ferramentas que as empresas buscam para um diferencial de 

mercado, um destaque perante seus concorrentes. Almeida et al. (2012) destaca o 

marketing como uma dessas ferramentas como destaque significativo para a vantagem 

competitiva, pois ele é direcionado a conhecer e entender as necessidades e desejos de 

seus clientes, tornando o marketing uma das ferramentas mais usuais e poderosas para 

uso de organizações. 

O marketing atua como o responsável pela coleta das informações do ambiente 

externo e interno das organizações, proporcionando para a empresa, de forma sistêmica, 

os dados necessários para compreender e atuar no mercado. “A área de marketing das 

organizações utiliza-se de informações provenientes do ambiente interno, do ambiente do 

consumidor e do ambiente externo, para formulação de suas estratégias” (BEUREN; 

CARDOSO, 2012, p.10-11,). 

O marketing, de fato, busca constantemente por informações valiosas. Estas 

informações são mais valiosas quando utilizadas para auxílio nas decisões das estratégias 

mercadológicas (CASSALHO, 2006), conferindo então a esta atividade a integração 

interna entre fornecedor, cliente, e a própria organização, transformando em participantes 

ativos do desenvolvimento comercial.  

Na busca pela conquista do consumidor, Almeida et al. (2012) acrescentam mais 

uma análise sobre a importância do marketing em meio a elevação da concorrência, para 

o gerenciamento entre as trocas da oferta da empresa e da procura do consumidor, 

mediando um relacionamento mais estreito entre ambos, favorecendo as negociações, e 

ganhos de fatias do mercado. 

Já Levitt (1990) rebate dizendo que os conceitos, no caso os de marketing, não 

devem servir de molde para o sucesso de toda e qualquer organização, já que as realidades 

são sempre diferentes. Portanto, o uso do marketing precisa ser remodelado para cada 

especificidade que surgir. Para que isso ocorra, Bogmann (2000) descreve que as 

empresas precisam ficar atentas as constantes mudanças do mercado, que tendem a 

influenciar as mudanças das necessidades e desejos dos consumidores. 
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O marketing atua como uma ferramenta que pode ser usada por todas as empresas, 

podendo ser adaptada ou moldada segundo as necessidades distintas em cada caso. O 

conceito do marketing tradicional, como exposto pelos autores, é direcionar a empresa 

para atender aos desejos e necessidades do mercado, para tanto cada empresa pode 

direcionar seus esforços de marketing com orientações que direcionam o foco do esforço 

para a real necessidade e foco de cada empresa.  

 

2.1.1 Orientações do marketing 

 

Kotler e Keller (2006) apresentam cinco orientações que norteiam as empresas 

para o mercado: 

1) orientação de produção; 

2) orientação de produto;  

3) orientação de vendas;  

4) orientação de marketing; e  

5) orientação de marketing holístico.  

Giuliani (2006, p.24) descreve que “As evoluções das orientações de marketing 

vão da fase de produção ao contexto atual [...]”. O mesmo autor ainda descreve a 

importância em conhecer as orientações,  

[...] essas fases influenciam fortemente as atividades de marketing de uma 

organização, e reconhecer em que fase ela se encontra e em qual contexto o 

marketing assume papel fundamental é indispensável para alcançar vantagem 

competitiva. 

 

As orientações a seguir são as propostas por Kotler (2006), porém elas podem sofrer 

alterações e inserções, dependendo do autor. 

 

2.1.1.1 Orientação de produção 

 

Esta orientação sustenta que os consumidores priorizam a escolha por produtos 

fáceis de encontrar e de preço baixo, e as empresas que utilizam esta orientação possuem 

alta eficiência em seu sistema produtivo. Kotler e Keller (2006) informam que este é um 

dos conceitos mais antigos existentes entre as relações comerciais.  

Pizzinatto et al. (2005, p.9) descrevem que “Um dos destaques do foco na 

produção é que tal filosofia cria nas empresas grande concentração nas próprias 

operações, dando pouca atenção as necessidades e aos desejos dos consumidores”. 

Giuliani (2006) argumenta que por mais que a empresa destine atenção e qualidade para 
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sua produção, essa orientação pode ser falha se a mesma não conhecer o real desejo e as 

necessidades dos consumidores, podendo destinar produtos de qualidade para uma 

população que não tenha consumo. O contrário aconteceria se a demanda desses produtos 

ou serviços fosse maior que a oferta. 

 

2.1.1.2 Orientação de produto 

 

Com a orientação para o produto, o consumidor não tinha participação ou 

envolvimento algum com o processo de fabricação do produto. Segundo Pizzinatto et al. 

(2005, p.10), “[...] a empresa preocupa-se mais com as características de seu produto do 

que com os benefícios que ele oferece para atender as necessidades do consumidor, numa 

ausência de visão estratégica do produto”. 

Kotler e Keller (2006, p.13) sustentam que “os consumidores dão preferência a 

produtos que oferecem qualidade e desempenho superiores ou que têm características 

inovadoras”. Dessa forma, as empresas que possuem esta orientação norteiam seu sistema 

produtivo para produtos de qualidade. 

  

2.1.1.3 Orientação de vendas 

 

Esta orientação dedica-se ao esforço agressivo de vender, adequando essa 

atividade tanto para produtos novos, como para produtos já existentes ou até mesmo 

aqueles de pouca aceitação no mercado. Kotler e Keller (2006, p. 13) descrevem que essa 

orientação “parte do princípio de que os consumidores e as empresas, por vontade própria, 

normalmente não compram os produtos da organização em quantidade suficiente”. 

Giuliani (2006, p.25) descreve: 

 

Uma empresa com orientação para vendas é aquela que assume que os 

consumidores irão resistir a comprar bens e serviços que eles não julguem 

essenciais. Nesse caso, o vendedor passa a convencer os compradores acerca 

dos benefícios de seus produtos. Compete a área comercial da empresa vender 

aquilo que a empresa produz, sem considerar as expectativas do mercado. 

  

 

Nesta situação, o departamento comercial das empresas trabalhava de forma a 

forçar até mesmo seus vendedores a manterem a ideia de que os consumidores precisavam 

comprar seus produtos e serviços. Assim os mesmos deveriam manter suas vendas, 

repassando esse esforço aos consumidores. 
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 Pizzinatto et al. (2005, p.11) “Articulada a ideia de que o consumidor deve ser 

convencido a comprar, sem qualquer preocupação com sua satisfação, acreditava-se que, 

mesmo havendo alguma insatisfação, ela seria esquecida e uma nova aquisição ocorreria”. 

De acordo com o autor, a regra era apenas vender, sem se preocupar com o gosto 

ou a satisfação do consumidor. 

 

2.1.1.4 Orientação de marketing 

 

Diferente das orientações de produção, produto e venda, a partir desta orientação 

de marketing, o foco passou a ser o cliente. Kotler e Keller (2006) afirmam que essa 

orientação surgiu na década de 50 e seu foco, que antes era voltado para o produto, passou 

a ser direcionado ao cliente. A ordem “não é mais encontrar os clientes certos para seu 

produto, mas sim os produtos certos para seus clientes” (KOTER; KELLER, 2006, p.14). 

Pizzinatto et al. (2005, p.12) também reforçam essa afirmação: “ao invés de a empresa 

tentar fazer com que os consumidores comprem o que foi produzido, busca-se fabricar 

exatamente o que eles necessitam”. 

Giuliani (2006, p.25) completa descrevendo que a orientação para o marketing 

exige da empresa “[...] liderança da alta gerência, foco no cliente, inteligência competitiva 

e coordenação interfuncional para atender aos desejos e necessidades dos clientes e 

conseguir mais valor”.  

 

2.1.1.5 Orientação de marketing holístico 

 

A orientação de marketing holístico surge na última década, mediante as 

alterações do mercado, com consumidores mais exigentes, aumento da concorrência e 

inovações diversas. De acordo com Kotler e Keller (2006, p. 15), o marketing holístico 

“reconhece que no marketing tudo é importante – o consumidor, os funcionários, outras 

empresas e a concorrência, assim como a sociedade como um todo – e que muitas vezes 

se faz necessária uma perspectiva abrangente e integrada”. Ainda segundo Kotler e Keller 

(2006), o marketing holístico contempla quatro dimensões que harmonizam e direcionam 

suas atividades.  

Neste contexto, Bageston (2005, p.19) descreve a evolução das orientações de 

marketing: 
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Essas orientações evoluíram da seguinte maneira: a orientação de produção, a 

qual prioriza a alta eficiência de produção, baixos custos e distribuição em 

massa; a orientação de produto, onde se busca a oferta de produtos com 

qualidade e desempenhos superiores ou que ofereçam inovações; a orientação 

de vendas, com a priorização de agressivos esforços de vendas e de promoção; 

e a orientação de marketing, tendo como prioridade a criação, entrega e 

comunicação de valor para o cliente de seus mercados-alvo. 

 

 

Após a visualização das orientações, observa-se o gradativo avanço do 

marketing com a abrangência de visão e atuação no mercado, como o caso do marketing 

holístico que, segundo Kotler (2007), considera que tudo dentro do ambiente interno e 

externo são importantes e que a empresa precisa levar em consideração. 

 

Hoje, o marketing permeia quase todas as atividades humanas e desempenha 

um papel importante na integração das relações sociais e de troca. Está presente 

nas atividades lucrativas, desde produtos de consumo, industriais e agrícolas, 

passando por serviços de saúde, política, etc (BOGMANN, 2000, p.22). 

 

Bogmann (2000), ainda, esclarece que o marketing é mutável, pois está em 

constante atualização, acompanhando, inclusive, a transformação que o mercado vive, 

com consumidores mais exigentes e bem informados.   

A visão da empresa em relação ao seu marketing pode permitir novas 

oportunidades perante clientes e fornecedores. Para isso, a empresa precisa ter um 

planejamento e conhecimento do mercado, abordando de forma correta suas melhores 

estratégias e direcionando seu foco ao atingimento dos objetivos propostos.  

 

2.2 MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

Os principais conceitos sobre o marketing de relacionamento surgiram da década 

de 1980, porém, foi apenas em meados de 1990 que passou a ter mais destaque no uso do 

marketing, em virtude do aumento da concorrência (ARAÚJO, 2007). Também pelo fato 

de, nesta mesma época, as empresas terem percebido que é muito mais lucrativo reter o 

cliente do que conquistar novos. 

Nesse sentido, Scherer (2011, p.32) descreve que “o marketing de relacionamento 

é recente e passou a ganhar atenção e importância a partir da década de 90, imposto pelas 

atividades comerciais [...]”, ampliando assim as relações entre fornecedores, empresa e 

clientes. 
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Importante ressaltar que, o marketing de relacionamento ganhou muita atenção 

nos últimos anos, pelas empresas prestadoras de serviços (KOTLER; KELLER, 2006). 

Mesmo no passado, as empresas prestadoras de serviços davam atenção aos seus clientes, 

mas sem se preocupar muito em manter os dados do mesmo. Já na atualidade, esse 

relacionamento é tão importante, que o banco de dados pode até classificar os clientes, 

permitindo assim, oferecer serviços mais personalizados, detalhados de acordo com o 

cliente. Porém, segundo Kotler e Keller (2006), essas empresas de serviços precisam 

tomar cuidado com as distinções em qualidade de serviços entre os clientes. 

Uma descrição simples e objetiva sobre o marketing de relacionamento é feita por 

Cordeiro (2006, p.36),  

 

Marketing de relacionamento seria um conjunto de estratégias que visam ao 

entendimento e à gestão do relacionamento entre uma empresa e seus clientes, 

atuais e potenciais, com o objetivo de aumentar a percepção de valor da marca 

e a rentabilidade da empresa ao longo do tempo.    

 

Mesmo o marketing tendo foco no cliente, ele possui inúmeras formas de uso 

dentro das organizações. Uma delas, é o marketing de relacionamento que visa estreitar 

o contato entre empresa e cliente, com objetivo de fidelização (DIAS JUNIOR, 2008). 

Cabe ao marketing de relacionamento estabelecer esse vínculo mais duradouro com o 

cliente.  

Esta visão do marketing com foco no cliente, também é abordada por Bogmann 

(2000), que descreve como marketing de relacionamento se desenvolve, a partir de 

estruturas diferentes do histórico marketing. 

Segundo Bogmann (2000, p. 24-25), o marketing de relacionamento: 

• Procura criar novo valor para os clientes e compartilhar esse valor entre o 

produtor e o consumidor. 

• Reconhece o papel fundamental que os clientes individuais têm, não 

apenas como compradores, mas na definição do valor que desejam. Com 

o marketing de relacionamento, entende-se que o cliente ajuda a empresa 

a fornecer o pacote de benefícios que ele valoriza. Assim, o valor é criado 

com os clientes e não por eles. 

• Exige que uma empresa, como consequência de sua estratégia de 

marketing e de seu foco no cliente, planeje e alinhe seus processos de 

negociação, suas políticas de comunicação, sua tecnologia e seu pessoal 

para manter o valor que o cliente individual deseja. 

• É um esforço contínuo e colaborativo entre 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, o 

marketing de relacionamento procura unir progressivamente a empresa 

aos clientes.  
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• Procura construir uma cadeia de relacionamentos dentro da 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. 

 

Porém, Bogmann (2000) considera esse contexto descrito com falta de 

sentimento. Para o autor, a melhor forma para descrever um conceito é transmiti-lo no 

formato em que se gostaria que o cliente sentisse após sua compreensão. Desse modo, 

para Bogmann (2000, p.26) visando os clientes, “o marketing de relacionamento é como 

a empresa que”: 

 

1. Achou o cliente. 

2. Passou a conhece-lo. 

3. Mantem-se em contato com o cliente. 

4. Tenta assegurar que o cliente obtenha aquilo que quer – não apenas em 

termos de produto, mas também em todos os aspectos do relacionamento entre 

cliente e empresa. 

5. Verifica se o cliente está obtendo o que foi prometido. Desde que, 

naturalmente, isso também seja vantajoso para a empresa. 

 

Este redimensionamento do marketing de relacionamento com foco no cliente, 

exposto por Bogmann (2000), apresenta o marketing de relacionamento iniciando seu 

contato com o cliente, assegurando e mantendo, com suas estratégias, de modo que esse 

relacionamento se mantenha sendo vantajoso, tanto para a empresa, como para o cliente. 

O que o autor descreve, é que transmitindo toda a atenção no cliente, seu conceito de 

relacionamento será alcançado, mediante o retorno do mesmo. 

As empresas estão necessitando criar um relacionamento mais estreito e mais 

sólido com o cliente (CASSALHO, 2006). Esse relacionamento se dá principalmente com 

clientes já existentes, visando um comprometimento ainda maior para com o mesmo. 

O marketing de relacionamento é utilizado como uma nova estratégia competitiva, 

que visa estreitar as relações com o cliente, com mais atenção para suas necessidades e 

seus desejos, podendo, a empresa adequar seus produtos buscando uma satisfação 

(BARRETO, 2007). Nesse sentido, Borges (2005) descreve que o marketing de 

relacionamento surgiu com um propósito para que as empresas usem as práticas de 

relacionamento antigas, mas que são ideais, como o tratamento pessoal com o cliente, 

com intuito de não realizar apenas uma venda, mas sim de fidelizar o mesmo. 

Enfatizando a mesma ideia, Pereira (2009, p.11) afirma que “o marketing de 

relacionamento representa uma mudança de paradigma nas relações comerciais”. 

Segundo o autor, esta mudança torna o relacionamento também uma estratégia 



15 
 

competitiva, por isso, a importância em manter troca de relação de sucesso com os 

clientes. Para que essa relação se perpetue com saúde, é importante que toda a 

organização esteja envolvida com o gerenciamento de marketing, pois com a constante 

mudança do ambiente externo e dos desejos dos consumidores exige toda a atenção dos 

gestores (ALMEIDA et al. 2012; CASSALHO, 2006). 

 

O marketing de relacionamento pode ser entendido como um complemento de 

marketing tradicional, de massa, baseado nos quatro Ps (preço, produto, 

promoção e distribuição), que considera o mercado dividido em segmentos 

com necessidades e características com certa medida semelhantes, e volta-se 

ao cliente de forma mais individualizada, pressupondo relacionamentos 

duradouros (BARRETO, 2007, p.24). 

 

 

Importante ressaltar que os 4p´s, apesar do nome, não possuem sempre a descrição 

com esta inicial (P). Barreto (2007), por exemplo, utiliza o nome distribuição, onde outros 

autores usam o nome de praça, porém ambos são válidos nas descrições e teorias de 

marketing.  

Gonçalves, Gonçalves e Reis (2006) descrevem o marketing de relacionamento 

como uma estratégia gerencial que pode ter o objetivo de lidar com os consumidores em 

massa, mas de forma personalizada, baseando-se em suas necessidades, através de 

contatos mais diretos. Barreto (2015) apresenta o marketing de relacionamento como uma 

evolução do marketing, porém com um direcionamento mais pretencioso sobre o 

entendimento das necessidades de seus clientes. 

Inúmeros podem ser os benefícios do marketing de relacionamento, além das 

empresas estarem aderindo ao uso de um relacionamento mais estreito com seus clientes, 

também estão compreendendo melhor a importância em adquirir e cuidar destes dados, 

pois os mesmos servem também para processos decisórios em tomadas de decisões 

(CASSALHO, 2006).  

O marketing de relacionamento surgiu em busca de um melhor relacionamento 

com o cliente. Estimulado a oferta da qualidade, e a fidelização deste cliente, assim o 

envolvimento entre empresa e consumidor geram benefícios para ambos os lados. “É 

importante esclarecer que, a fim de o relacionamento se concretizar de fato, as partes 

envolvidas devem receber algum benefício que seja valorizado por elas” (BARRETO, 

2007, p.35). Para a empresa, segundo Bogmann (2000), o bom relacionamento entre 

empresa e cliente facilita a implantação de novos produtos no mercado, com mais 

segurança de adaptação e aceitação. 
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Para enfatizar a importância do marketing de relacionamento com os clientes, se 

faz necessário que toda a organização esteja envolvida e compreenda os objetivos, pois, 

segundo Nunes (2005), “manter os clientes é tão ou mais importante do que adquiri-los”. 

 

Para motivar a interação do cliente com a empresa, são utilizadas diferentes 

ferramentas que, além de ampliarem o canal de comunicação do cliente com a 

organização, se transformam em fontes importantes de informação não só 

sobre o indivíduo e seu comportamento de compra (CASSALHO, 2006, p.13). 

 

De acordo com Cassalho (2006), essas informações, quando bem coletadas, são 

uma fonte de dados não apenas sobre um cliente específico, como também fornecem 

informações acerca do ambiente como um todo.  

Kumar, Bohling e Ladda (2003) argumentam que é grande o número de clientes 

eventuais que consomem nas empresas, clientes esses que não fazem questão de um 

vínculo mais estreito com a empresa, pois efetuam suas compras, muitas vezes, pela 

conveniência de algum fator que cabe no momento, sem se preocupar com marca, 

qualidade do produto ou outro sentido que venha a estimular um vínculo. Ainda segundo 

os autores, esses clientes, apesar de não serem potenciais, geram um grande volume de 

compras. Kotler e Keller (2006) descrevem que o marketing de relacionamento tem por 

objetivo desenvolver um relacionamento de longo prazo e duradouro com os clientes. 

Por outro lado, Kumar, Bohling e Ladda (2003), também, descrevem a existência 

de clientes que fazem questão de um relacionamento mais estreito com a empresa, por 

possuírem afinidade para compra de determinado produto ou serviço. Esse tipo de cliente 

não faz esforço para a compra, ela acontece naturalmente. Em alguns casos, o cliente pode 

estar disposto a pagar até mesmo um valor mais alto em prol do bom relacionamento com 

a empresa. É claro que esse relacionamento também oferece benefícios de alguma forma 

ao cliente, como a conveniência, por exemplo. 

Mediante as colocações de autores renomados, constata-se que o marketing de 

relacionamento é uma importante ferramenta que pode ser usada como diferencial, porém, 

para que aconteça de forma positiva, é necessário que as empresas conheçam seus clientes 

para moldar a necessidade e o formato de relacionamento que os mesmos desejam. O 

Customer Relationship Management (CRM) é um sistema de gerenciamento de 

relacionamento com o cliente que pode promover essa interação e coleta de dados dos 

clientes, dando suporte à empresa. 
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2.2.1 CRM - Customer Relationship Management / Gerenciamento de 

Relacionamento com o Cliente 

 

A busca pela evolução da relação entre empresa e consumidor teve sempre a base 

forte das teorias, com pesquisas e novos desenvolvimentos, até mesmo em inovações 

tecnológicas. Dando um novo impulso a esta evolução, surge o Customer Relationship 

Management (CRM), que é um sistema que utiliza não apenas a tecnologia, mas unem-se 

a ela as estratégias e os processos gerenciais (CASSALHO, 2006). Segundo Cassalho 

(2006, p. 40), o sistema de CRM surgiu a partir “da estratégia de gerenciar o 

relacionamento com clientes e possui suas raízes no conceito e atividades do Marketing 

de Relacionamento”. 

Existe uma relação entre o marketing de relacionamento e o Customer 

Relationship Management, porém, segundo Araújo (2007), uma diferença deve ser 

apresentada para melhor compreensão, já que o marketing de relacionamento trata do 

relacionamento de forma bem generalizada dentro da empresa, apoiando-se no 

relacionamento com funcionários, clientes, fornecedores etc. Já no CRM, o foco do 

relacionamento é o cliente. 

Focando no cliente, Kotler e Keller (2006, p.151) descrevem o CRM como uma 

ferramenta direcionada ao gerenciamento de dados e informações pertinentes aos clientes 

da empresa de uma forma detalhada e até mesmo “de todos os pontos de contato com 

ele”, já que todas as informações e as suas formas de coleta são importantes para que se 

obtenha uma base de dados bem sólida. Adler (2013) salienta que o CRM pode trazer 

vantagem competitiva para a empresa que desenvolver e saber utilizar essa ferramenta, 

afinal, é uma prática de gestão direcionada ao relacionamento com o cliente. 

Fontoura (2008) argumenta que, utilizando o CRM como um sistema de gestão 

facilitador na busca de informações para o foco nos clientes, a empresa possui um 

diferencial perante a concorrência. Essa vantagem acontece mediante um sistema 

avançado de informação que permite a gestão dos dados de forma rápida, oportunizando 

um atendimento diferenciado. 

Cassalho (2006) descreve que a união entre o sistema do CRM e a Tecnologia da 

Informação permitem que a empresa possua os dados dos clientes de forma mais clara e 

objetiva, usufruindo dos dados armazenados para o desenvolvimento de estratégias e 

negociações, focadas nas necessidades de clientes específicos. A evolução da informática, 

também, permitiu a expansão do conhecimento e da experiência (NUNES, 2005). Graças 
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a esta evolução dos sistemas de informação, é que o marketing de relacionamento tem 

segurança e praticidade no armazenamento de seus dados.  

O CRM surge com um novo formato do marketing de relacionamento, pois ele 

proporciona o aprofundamento sobre as características dos clientes, com dados mais 

detalhados e precisos, proporcionando atendimentos mais personalizados de acordo com 

as necessidades de cada cliente, evitando assim, um atendimento massificado (D´AVILA, 

2006). Barreto (2007) argumenta que para obter sucesso na construção do CRM, a 

empresa precisa de parceiros que auxiliem nessa coleta ou na transmissão das 

informações, bem como a abertura para que o próprio cliente possa argumentar e expor 

suas necessidades. 

 

Apesar de todo o verniz tecnológico que envolve esta sigla, o CRM é na 

verdade um retorno às origens dos relacionamentos existentes nos primórdios 

das atividades comerciais, quando os vendedores conheciam seus clientes pelo 

nome e sabiam suas características de compra e necessidades. (CASSALHO, 

2006, p. 33) 

 

O autor descreve que nos primórdios do desenvolvimento das vendas diretas, os 

vendedores coletavam informações dos clientes, apenas com boca a boca, porém essa 

ideia permanece, agora, com o apoio do CRM, que objetiva administrar a coleta de dados, 

armazenagem dos dados e a utilização dos mesmos em busca da fidelização de clientes. 

De forma que esse relacionamento se mantenha duradouro e com clientes 

fidelizados, Guimarães (2005) afirma que é necessário manter uma boa relação com 

outros envolvidos no processo de entrega de valor ao cliente final, sendo eles 

funcionários, fornecedores etc. O mesmo autor enfatiza que quanto maior a lealdade do 

cliente com a empresa, mais informações a mesma poderá armazenar e investir nessa 

fonte para manter a lealdade e se diferenciar da concorrência. 

O que os autores apresentaram é que o CRM, apesar de pouco abordado por 

parecer algo além do convencional, vem a ser mais simples do que se imagina, pois aborda 

o relacionamento em um formato mais direto e mais audacioso junto ao cliente.  

O CRM surpreende com a visão de que o conhecimento sobre o cliente se adquire 

estando o mais próximo possível dele e de sua realidade e, nesse formato, se conhece 

quais atributos se tornam relevantes para cada cliente na escolha da marca, do produto ou 

da empresa. Entre os atributos mais destacados estão: qualidade, lealdade, confiança e 

satisfação. 
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2.3  QUALIDADE 

 

Pizzinatto et al. (2005, p.24) afirmam que nas duas últimas décadas “o uso do 

termo qualidade vem sendo mais frequente no vocabulário empresarial”, que está 

direcionando a qualidade em diversos aspectos, como para produtos, serviços, ensino e, 

até mesmo, para a vida.  

A qualidade tem ganhado destaque pelos consumidores nas últimas décadas, pois 

a oferta de produtos e serviços cresceu muito. Com isso a qualidade acaba por se tornar 

um diferencial crucial, principalmente, quando se há um investimento financeiro muito 

grande.   

Stadtlober (2010, p.61) descreve que: 

 

A busca pela qualidade é uma realidade na nossa sociedade atual. Processo 

iniciado em boa parte do mundo, no final dos anos oitenta, atingiu seu ápice 

nos anos noventa no Brasil. A partir daquele momento, tornou-se fundamental 

para o crescimento de qualquer instituição; é fortemente cobrada, em todos os 

serviços e bens, seja na área pública ou privada.  

 

 

De acordo com Vavra (1993), mesmo a empresa destinando toda atenção e 

objetivando ao máximo a qualidade de seu produto ou serviço, ainda assim, está sujeita a 

indagação sobre essa qualidade pelo consumidor. Para manter o controle sobre as 

expectativas do consumidor em relação a qualidade, é importante que a empresa 

mantenha um monitoramento contínuo sobre esse assunto junto a seus clientes. 

Pizzinatto et al. (2005), também, descrevem que para a administração, o termo 

qualidade refere-se a conformidade máxima e de melhoria contínua. 

 

A qualidade descreve o grau de excelência ou superioridade de mercadorias e 

serviços de uma empresa. Ela pode referir-se a aspectos físicos como 

durabilidade e segurança, incluindo o componente intangível da satisfação do 

cliente, sendo a compreensão do que significa a qualidade e a satisfação do 

cliente, sob sua visão, o caminho para o entendimento dos resultados obtidos 

pela empresa, através do dispêndio de esforços em busca de maior abrangência 

de mercado (PIZZINATTO et al., 2005, p.36). 

 

 

Nesse sentido, para Giuliani (2006, p.239), “É importante destacar que a 

qualidade nos serviços, bem como os serviços, não são coisas; eles são processos ou 

atividades e essas atividades são intangíveis por natureza”. 
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Neste mesmo propósito, Giuliani (2006) destaca que a qualidade nos serviços 

pode ser um diferencial muito grande para empresas que almejam sobrevivência no 

mercado. Giuliani (2006, p.239) acredita que “Considerar a qualidade sob o ponto de vista 

do cliente é uma das maneiras utilizadas pelas empresas para administrar a qualidade do 

serviço prestado”.  

Dentro deste enfoque, ainda na entrada do século, Bogmann (2000, p.23) 

argumentava sobre a importância para a empresa trabalhar focada mais na qualidade do 

que na quantidade, pois “Conhecer, encantar, servir e corresponder aos anseios dos 

clientes é fundamental para o sucesso do empreendimento e exige uma gestão sistemática 

desse relacionamento”. 

Com a perspectiva dos autores, fica evidente que a qualidade deve ser vista com 

cuidado pelas empresas. Em um primeiro momento, ela pode ser apenas analisada como 

uma normativa interna a ser seguida, com regras e parâmetros. Porém, com visão 

direcionada ao cliente, a qualidade pode ser inserida no processo de aproximação com o 

cliente, como um fator determinante a escolha ou não de seu produto ou serviço. 

 

 

2.4 SATISFAÇÃO E EXPECTATIVA 

 

A satisfação dos consumidores tem se tornado prioridade entre os esforços de 

marketing das empresas. Com o aumento da concorrência entre as IES, que é o objeto 

deste estudo, tornou esse fator um diferencial bem valioso. Para tanto, a necessidade em 

entender quais são as expectativas dos clientes é que irá direcionar para o conhecimento 

da satisfação ou insatisfação pelos mesmos. Pacheco, Mesquita e Dias (2015) ressaltam 

a importância de conhecer e acompanhar a satisfação dos alunos nas instituições de ensino 

superior, pois consideram esse fator como determinante para o gerenciamento da IES. 

Segundo Pereira e Gil (2007), é muito importante que a IES atenda ou supere as 

expectativas do seu cliente (aluno), pois do contrário, sua imagem pode ficar negativa 

para a sociedade. “O cliente da instituição não é apenas o aluno matriculado, é toda a 

sociedade em que ela está inserida. Cabe à instituição zelar por sua imagem e atender 

também às expectativas dessa sociedade” (PEREIRA; GIL, 2007, p.5). 

Muitos são os questionamentos e as respostas sobre o que é a satisfação. Levitt 

(1990) direciona para o caminho da qualidade, expondo que se as pessoas fossem 

questionadas sobre o que seria satisfação para elas, grande parte das respostas seria a 
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qualidade. Segundo Levitt (1990, p.164), “A sabedoria convencional define qualidade do 

seguinte modo: Entregar produtos ou serviços consistentes que atendam plenamente as 

necessidades e expectativas dos clientes”. Com isso, o autor direciona a satisfação para a 

qualidade no atendimento das expectativas dos consumidores. 

E em se tratando de qualidade, Pizzinatto et al. (2005 p.36) argumentam que “todo 

o empenho na valorização do cliente se tornará de pouco ou nenhum valor se o produto 

ou serviço não reunir as qualidades necessárias a fim de satisfazer ao cliente”, ou seja, a 

qualidade é fundamental para atingir a satisfação esperada pelo cliente.  

Barreto (2015) entende a satisfação como uma forma de prazer, mediante o 

cumprimento com a expectativa do consumidor de forma positiva, tornando assim, o 

indivíduo satisfeito. No entanto, Dias (2014) descreve que a satisfação pode ser vista por 

dois lados. Se positiva, é a demonstração de que a empresa atendeu as expectativas do 

consumidor. Se negativa, é a demonstração de que a empresa deixou a desejar de alguma 

forma. Levando assim a possibilidade de lealdade e confiança por parte deste cliente. 

A satisfação tem suas variações de acordo com as expectativas de cada 

consumidor, Levitt (1990) explica que a expectativa é proveniente das promessas que a 

empresa expõe acerca de seu produto ou serviço que, em muitos casos, são promessas 

que vão além do que a mesma pode cumprir, sendo assim, é de extrema importância que 

a empresa cumpra com o prometido em seus anúncios. 

A expectativa do consumidor precisa ser continuadamente levada em 

consideração durante todo o processo de compra do produto ou serviço, incluindo o pós-

venda. Vavra (1993) apresenta uma comparação entre as perspectivas do vendedor e 

perspectivas do consumidor: 

Perspectiva do Vendedor Perspectiva do comprador 

Culminação de uma grande negociação de venda Iniciativa de um novo relacionamento 

Oportunidade de transformar nosso trabalho em 

dinheiro 

Preocupação com a atenção exigida pela nova 

venda 

O fechamento da venda abre oportunidade para 

novos clientes potenciais 

Quanta atenção e auxílio serão recebidos após a 

decisão de compra 

Transferência do cliente do departamento de vendas 

para o departamento de produção 

Desejo de continuar a interagir como 

departamento de vendas 

Tabela 1- Expectativas de duração da venda. 

Fonte: Adaptado de Vavra (1993, p.32) 

 

Mediante as perspectivas expostas e dentro do enfoque, expectativa x satisfação x 

qualidade, Giuliani (2006, p.240) apresenta que: 

 “A satisfação e a qualidade percebidas no ato da prestação do serviço estão 

intimamente ligadas ao que o cliente espera receber naquele momento e, se 
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forem superadas suas expectativas, ele entenderá o serviço como de 

qualidade”.  

 

 

Nesta concepção, o autor defende que um serviço de qualidade está intimamente 

ligado com o atendimento das expectativas do consumidor, resultando em sua satisfação 

de compra. 

Baseado nas colocações e teorias estudadas, a satisfação é proveniente da 

expectativa levantada pelo consumidor, sendo que, a expectativa acontece baseada em 

perspectivas e argumentos apresentados pelas empresas para a venda de seus produtos e 

serviços, levando assim ao consumidor, o atendimento da expectativa gerada, ficando ou 

não satisfeito com o resultado, processo esse que pode resultar na confiança pela empresa 

escolhida ou desconfiança em caso dela não atender as expectativas propostas. 

 

2.5 CONFIANÇA 

 

A confiança surge mediante um processo que ocorre com o relacionamento entre 

duas partes, porém, ela pode, ou não, ocorrer entre ambas as partes. Nascimento (2014, 

p.37) descreve que “Compreende-se que confiança não é uniforme, e a intensidade não é 

constante, dependendo portanto, de fatores relacionados a capacidade de outrem ser mais 

ou menos confiável”.  

Pesquisas realizadas por Kleinowski (2010) e Pólvora (2008) demonstram que a 

confiança é o principal elemento que antecede a lealdade. 

“As instituições de ensino superior devem se esmerar para promover um 

ambiente de confiança entre a organização e os alunos, pois confiando na instituição, o 

aluno percebe mais valor, e por conseqüência torna-se mais leal” (KLEINOWSKI, 2010, 

p.100). A confiança é como uma garantia entre as partes, que permite um 

comprometimento maior entre ambas. 

 

Neste estudo constatou-se que a confiança e o comprometimento são as formas 

mais eficazes para a construção da lealdade do estudante à instituição de ensino 

superior. Já a qualidade percebida carece de estudos que comprovem a sua 

ligação direta com a lealdade, mesmo que esta relação aconteça de forma 

indireta, através da confiança e do comprometimento (POLVORA, 2008, 

p.118). 
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Segundo Ianaguivara (2011), a confiança ocorre com base em sentimentos 

oriundos do afeto e de um amplo conjunto de características que ocorrem mediante 

determinado fenômeno. 

 

Dentre as principais características são relacionadas as seguintes: honestidade, 

integridade, comportamento justo e correto, expectativas de que a palavra 

empenhada e os compromissos assumidos pelo depositário da confiança serão 

cumpridos, expectativas de que o depositário da confiança realizará uma ação 

benéfica ou que não seja prejudicial àquele que confia, competência, 

benevolência, cumprimento de promessas, dentre outras (IANAGUIVARA, 

2011, p.40-41). 

 

 

Essas características citadas pela autora são relativas à pessoa e a situação em que 

está vivenciando, bem como, do ambiente em que permeia para a existência da confiança. 

Mariotti (2004) induz ao pensamento sobre o que leva o ser a obter ou a transmitir 

confiança “que dimensões são necessárias para se considerar um comportamento digno 

de confiança, já que o comportamento de confiar é o resultado de determinadas 

circunstâncias que estão sendo cumpridas pelas partes envolvidas” (MARIOTTI, 2004, 

p.10). 

A confiança é relativa e, de acordo com o descrito pelos autores, depende muito 

do que a pessoa precisa para confiar, de acordo com o ambiente, com outras pessoas, ou 

até mesmo com empresas. O que leva o indivíduo a confiar, pode não ter as mesmas 

características que leva o outro a confiar também. O fato é que a confiança pode levar a 

lealdade. 

 

2.6 LEALDADE OU APENAS TRANSAÇÃO? 

 

Como visto com o uso do marketing, as empresas almejam o alcance do 

consumidor com estratégias que vão desde a produção até parcerias com fornecedores. 

Mas o alcance do consumidor não deve ser o limite do uso do marketing, já que apenas 

compras esporádicas não determinam crescimento de nenhuma empresa, por isso, a 

necessidade de direcionar os esforços para um bom relacionamento com o consumidor, 

levando assim a fidelização.  

 

As organizações precisam saber lidar com os mercados em mutação. É 

necessário manter relações firmes e duradouras com os clientes nos mercados 

em que novas opções e tecnologias surgem muito rapidamente. Nesse 
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contexto, a questão da fidelização do cliente assume importância renovada no 

mundo contemporâneo (BOGMANN, 2000, P. 16) 

 

Nesta ótica de Bogmann (2000), o relacionamento com o cliente se faz 

necessário para a retenção do mesmo, permitindo que a empresa acompanhe as mutações 

do mercado. Porém, a retenção de clientes é um desafio constante para as empresas, por 

isso, a atenção com os clientes esporádicos é fundamental. Giuliani (2006, p.21) descreve 

que “Reter clientes é mais barato e lucrativo que atrair novos, portanto, a meta é conseguir 

a “Fidelização do Cliente” e, por meio dela, torna-lo leal a empresa”.  

 

Existe uma diferença entre fidelidade e lealdade – a primeira está relacionada 

a conveniência (os clientes são fieis por acreditarem que essa é uma boa opção 

em determinado momento); já a lealdade está relacionada a convicção, 

pressupõe um horizonte de tempo maior e uma relação mais aprofundada 

(GIULIANI ORG. 2006, P.21). 

 

 

 “Com o passar dos anos a literatura de marketing começou a abordar a 

operacionalização da lealdade de forma diferenciada” (VIEIRA, 2006, p.20). Antes desta 

diferenciação, a lealdade era considerada de acordo com a frequência, em seguida, a 

análise sobre a lealdade passou a ser mensurada pela atitude da compra. Por fim, segundo 

Vieira (2006), a lealdade passou a ser analisada mediante variadas atitudes do 

consumidor. 

Nesse enfoque, Kumar; Bohling e Ladda (2003) explicam que a intenção de um 

bom relacionamento com a empresa é diferente da lealdade, pois a lealdade significa a 

disponibilidade deste ser cliente da empresa. Já o relacionamento entre cliente e empresa 

não significa que o cliente será leal em comprar da empresa. Os mesmos autores ainda 

afirmam, que mesmo o cliente possuindo um bom relacionamento com a empresa, não 

significa que ele será leal as compras com exclusividade para esta empresa. 

Neste contexto envolvendo a fidelização e a lealdade, fica uma incógnita a 

respeito dessas abordagens como uma boa relação que leva a fidelização, ou a 

consideração apenas da lealdade como um papel simples de transação entre compra e 

venda. Nesse sentido, Kumar, Bohling e Ladda (2003) abordam que a transação é uma 

ocorrência voluntária e necessária por parte do consumidor em adquirir um produto ou 

serviço. E esta condição de transação não leva a um relacionamento.  

Para Kumar, Bohling e Ladda (2003) mediante a primeira compra, o cliente vai 

optar em voltar a comprar ou não e, consequentemente, com o tempo vai optar em 

desenvolver ou não um relacionamento com a empresa. Nesse sentido, cabe também a 
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empresa criar estímulos para tal, como argumentam Sheth e Parvatiyar (1995): as 

empresas podem utilizar-se desta compra transacional e criar estímulos para o 

desenvolvimento de um relacionamento com o consumidor, e esse esforço tenderá a 

desenvolver um cliente fiel a empresa. 

No enfoque empresarial, Bogmann (2000, p.21) define que “cliente fiel é aquele 

que está envolvido, presente; aquele que não muda de fornecedor, e mantém consumo 

frequente, optando por uma organização particular [...]”. Segundo o autor, a fidelização é 

o processo que ocorre até o cliente se tornar fiel, e um cliente fiel é este que está satisfeito, 

que retorna sempre que precisa para a mesma empresa fornecedora. 

Mediante tais colocações, percebe-se que a transação entre empresa e cliente 

sempre irá ocorrer antes de uma fidelização, pois o cliente somente se tornará fiel a 

empresa após esse processo e indiferente de ser leal ou não, a fidelidade poderá existir. 

Conhecer e entender o comportamento do consumidor pode ser uma estratégia 

facilitadora para que a transação existente se transforme em lealdade. 

  

2.6.1 Comportamento do Consumidor 

 

O comportamento do consumidor é sempre alvo de atenção, pois empresas 

direcionadas ao mercado precisam conhecer ao máximo quem é este mercado e quem são 

seus consumidores, pois a evolução e mudança de seus desejos e necessidades são 

constantes. Muitas vezes, o conhecimento sobre este indivíduo se dá a partir de seu 

comportamento de consumo. 

 

O marketing evoluiu para tentar acompanhar a dinâmica ditada por um perfil 

de consumidor que tem em suas mãos um controle maior das trocas, que dispõe 

de condições para especificar as características desejáveis de produto ou 

serviço, que sabe trabalhar com as informações e desenvolver comparações 

com os concorrentes, sabe quanto quer pagar pelo produto e como deseja tê-lo 

(PIZZINATTO et al. 2005, p.20). 
 

Sob esta perspectiva de Pizzinatto et al. (2005), é possível observar o 

consumidor como o responsável pela propagação das constantes mudanças de mercado. 

O estudo do conjunto das reações do consumidor, desde o reconhecimento da oferta, até 

o processo da compra, fornece dados suficientes para a formação do entendimento do 

comportamento do consumidor. Scherer (2011, p.30) descreve que “a atitude do 

consumidor é moldada por sua avaliação sobre o constructo qualidade percebida em 



26 
 

serviços”, a partir deste conhecimento, haverá facilidade para obter a satisfação do 

consumidor.  

Cordeiro (2006, p.18), no entanto, é mais enfático dizendo que “O cliente tem 

várias opções de onde comprar, como comprar, como pagar, de que maneira quer ser 

atendido e assim por diante”, em contrapartida, o mesmo autor salienta que a empresa 

acaba não tendo as mesmas opções em seu ângulo de trabalho, “visto que cada cliente ou 

potencial cliente é único e apenas será leal a empresa na medida em que receber um 

benefício verdadeiro”. 

Segundo Giuliani (2006), os consumidores são livres para escolher entre as 

infinidades de ofertas do mercado. Frente a isso, Sandhusen (2003, p.189) considera que 

o processo de tomada de decisão do consumidor é influenciado basicamente por dois 

estímulos. Um deles é: “Influências interpessoais incluem grupos sociais e culturais aos 

quais as pessoas pertencem ou gostariam de pertencer, como grupos baseados na família 

e no gênero”. Outro estímulo que acontece é: “Influências intrapessoais incluem 

tendências, percepções e atitudes que compõem o comportamento do consumidor”. 

 

2.7 IES – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 

 

As IES podem ser públicas ou privadas, com e sem fins lucrativos, onde a 

movimentação financeira sempre retorna para a instituição. Com a abertura de mercado 

das IES com fins lucrativos, em 1997, o acesso ao ensino superior, no Brasil, teve 

crescimento, causando, com isso, aumento de competitividade entre as instituições na 

disputa por alunos, conforme descreve Trindade (2008). 

Garcia (2014, p.16) descreve a evolução das instituições de ensino superior 

privadas nas últimas duas décadas onde o número triplicou “passando de 684 em 1995 

para 2112 em 2012” já as IES públicas “passaram de 210 para 304 no mesmo período”.  

 

As IES são entidades prestadoras de serviços que oferecem seus produtos 

(ensino) a seus alunos, interagindo, de forma sistêmica, com os elementos que 

compõem os seus ambientes (interno e externo), tais como: fornecedores de 

recursos humanos e materiais, alunos, mercado de atuação dos profissionais 

formados, comunidades próximas, concorrentes, órgãos reguladores, entre 

outros elementos. (TRINDADE, 2008, p. 23-24). 

 

O mesmo autor, ainda, expõe a importância da IES conhecer seus alunos e 

integrar-se a eles, formando assim um diferencial competitivo. Sonneborn (2004) também 
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reconhece que, no caso das instituições privadas com fins lucrativos, esse conhecimento 

do aluno também é importante para que a empresa invista em cursos certeiros de seu 

segmento expandindo os lucros. 

Um exemplo de preocupação da gestão da IES está na quantidade de alunos 

matriculados e retenção dos mesmos. Porém, para que esta retenção de fato ocorra, os 

gestores precisam estar atentos a estratégias de marketing que possam ser utilizadas para 

o perfil deste setor (PUPO; BOTELHO, 2011), pois assim, como argumentam Souza, 

Rodrigues e Pacheco (2013), o marketing estuda e gerencia os objetivos da organização 

com os desejos e necessidades de seus clientes. 

Moisés (2006) lembra outra preocupação existente para as IES, que são as 

pressões do ambiente externo, vindas do mercado em constante competitividade e dos 

órgãos regulamentadores, o principal deles é o Ministério da Educação (MEC). 

  

2.8 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Reichelt (2007) em sua tese de doutorado, Valor percebido pelo cliente: Um 

estudo sobre o relacionamento entre as instituições de ensino superior e seus alunos, 

definiu-se como objetivo geral:  

Desenvolver e testar um modelo teórico que integre os componentes utilizados 

por clientes de empresas que prestam serviços de natureza contínua, onde se 

pressupõe um maior relacionamento entre empresa e cliente, na avaliação do 

valor percebido nos serviços prestados, bem como seu impacto na satisfação e 

lealdade dos clientes, aplicado no contexto do relacionamento entre 

Instituições de Ensino Superior e seus alunos (REICHELT, 2007, p.316) 

 

O resultado da pesquisa dessa tese apontou que a qualidade percebida, a resposta 

emocional, percepção de preço monetário, percepção de preço comportamental e a 

reputação foram os fatores determinantes como influenciadores do valor percebido no 

contexto da educação no ensino superior. 

Trindade (2008) abordou a gestão do relacionamento em uma instituição de 

ensino superior privada. Para a coleta de dados foram realizados debates em grupo de 

foco, com o “objetivo de identificar as informações necessárias a proposta da Arquitetura 

Informal para Gestão do Relacionamento com alunos” (Trindade 2008, p.62). Para isso, 

existiu o envolvimento de alguns conceitos para delimitar o tema, como: valor agregado 

ao serviço, diferencial competitivo, concessão de benefícios financeiros, satisfação, 

fidelização e qualidade na prestação de serviços. Os resultados apontaram que existe 
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“alinhamento das percepções dos gestores e dos alunos, quanto as questões que envolvem 

qualidade e satisfação dos alunos na prestação de serviços” (Trindade 2008, p.111).  

Também, em 2008, a dissertação de Pólvora intitulada: Um modelo de 

antecedentes da lealdade no ensino superior teve como objetivo: Avaliar as relações de 

interdependência entre confiança, comprometimento, qualidade percebida e lealdade em 

instituição de ensino superior. Para o alcance do objetivo foram pesquisadas duas 

instituições de ensino, obtendo como resultado: 

 

A partir dos dados apresentados, conclui-se que os estudantes da IES A 

possuem maior percepção de qualidade do que os estudantes da IES B. No que 

se refere à lealdade do estudante à IES, os dados da pesquisa demonstram que 

os estudantes da IES A são mais leais do que os da IES B. Muito embora as 

médias obtidas pelas variáveis do comprometimento não sejam consideradas 

altas, verifica-se que os estudantes da IES B são mais comprometidos com a 

IES, tanto para comprometimento de continuidade como para 

comprometimento afetivo. Em se tratando de confiança, os estudantes da IES 

B demonstraram maior nível de confiança (construto geral) e especialmente 

nos empregados de fronteira, já que nas práticas e políticas gerenciais a maior 

média é conferida à IES A (PÓLVORA, 2008, P.142). 

 

Kleinowski (2010), em sua dissertação intitulada: As relações entre confiança, 

valor e lealdade no contexto do Ensino Superior Presencial, tendo como objetivo geral: 

Verificar as relações de interdependência entre os construtos confiança, valor e lealdade 

propostas no modelo de Sirdeshmukh, Singh e Sabol (2002), desmembra a dimensão 

confiança nos funcionários de contato em confiança nos professores e confiança nos 

funcionários administrativos. Como resultado da pesquisa de Kleinowski (2010, p.91), a 

primeira hipótese foi confirmada “importante impacto da confiança nos funcionários da 

IES na confiança nos políticas e práticas gerenciais da instituição”. Hipótese dois também 

foi confirmada “comprovou-se que as facetas da confiança nos funcionários de contato 

(professores e funcionários) têm impacto positivo e significativo na confiança nas 

políticas e práticas da instituição”. 

 

Desta forma, percebe-se que para os alunos da instituição de nível superior 

foco desta pesquisa, a confiança na instituição sofre importante influência da 

confiança nos funcionários de contato, quer sejam eles professores ou 

funcionários administrativos. Para estes alunos, a confiança na empresa não é 

fruto apenas do nível de confiabilidade, competência, integridade e dedicação 

da instituição para com o corpo discente, mas também fruto da confiança que 

os alunos depositam nos professores e funcionários Kleinowski (2010, p.91-

92). 
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Na mesma pesquisa de Kleinowski (2010, p.92-93), as hipóteses três e quatro 

foram rejeitadas, “não houve diferença de impacto da confiança nos professores e da 

confiança nos funcionários da instituição na formação da lealdade dos clientes”. 

Igualmente, a hipótese cinco foi rejeitada “os dados empíricos analisados apontam que 

confiar nas políticas e práticas gerenciais não impacta positiva e diretamente na lealdade 

dos alunos da instituição”. Da mesma forma as hipóteses seis e oito também foram 

rejeitadas, já a hipótese sete foi confirmada, pois “confiar nos professores da IES tem uma 

influência direta e positiva na formação do valor percebido”. A hipótese nove foi 

confirmada “Conclui-se que o aluno deve perceber valor na relação com a instituição, 

como fator fundamental para formação do sentimento de lealdade”. A conclusão desta 

pesquisa então identificou que “a faceta confiança nos funcionários de contato, 

especialmente no ambiente de ensino, apresenta relações diferentes dependendo do papel 

desempenhado por este funcionário, se professor ou funcionário” (KLEINOWSKI, 2010, 

p.98). 

Garcia (2011, p. 21) analisou “de que forma o marketing de relacionamento 

constitui-se ferramenta para atrair e fidelizar o aluno no contexto de sua formação 

acadêmica e a influência que exerce”. O autor discute, também, as dificuldades 

encontradas pelas instituições de ensino superior privadas, como a concorrência e as 

mudanças constantes do público alvo. Mediante essas abordagens, alguns temas foram 

alvo do estudo: qualidade dos serviços educacionais prestados, qualidade da 

comunicação, que é mantida na relação instituição/aluno, atributos da marca e valores 

que ela suscita, transparência na relação professor/aluno, sintonia da organização com as 

demandas éticas da sociedade, relação custo x benefício e outros. O resultado da pesquisa 

apontou que dificuldades financeiras são um dificultador de fidelização dos alunos, porém 

outros atributos também são apontados, como a excelência no ensino, os docentes e a 

qualidade do relacionamento existente entre a IES e os alunos.  

O marketing de relacionamento foi pesquisado por Barreto (2015), com uma 

abordagem cognitiva. Segundo o autor, este trabalho tem um diferencial dos demais por 

apresentar uma proposta de método, o mapeamento cognitivo. Nesta pesquisa Barreto 

(2015) considerou alguns elementos principais para serem analisados, como: satisfação, 

comprometimento afetivo, comprometimento calculativo, custo de mudança de 

procedimento – ou tempo -, custo de mudança financeiro, custo de mudança de 

relacionamento – ou emocional -, confiança, personalização, qualidade, fidelidade e 
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CLV. Para cada elemento houve uma análise teórica com levantamento de modelos já 

existentes e testados. Após a análise do mapeamento cognitivo, o principal resultado: 

 

[...] aponta que CLV, considerado durante toda a pesquisa como o objetivo 

final da atividade do marketing de relacionamento, confirmou-se como uma 

variável de saída do modelo final desenhado por meio de mapeamento 

cognitivo. Isso significa que o método adotado nesta pesquisa validou a 

hipótese conceitual de que CLV pode ser entendido como o resultado final da 

atividade de marketing de relacionamento (BARRETO, 2015, P.139) 

 

Outro resultado aponta que, dos 10 elementos apresentados, apenas o 

comprometimento calculativo não tem impacto direto no CLV. Por outro lado, este 

resultado também aponta “que a fidelidade pode ser encarada como um objetivo 

intermediário que precisa ser conquistado para permitir a geração de CLV” (BARRETO, 

2015 p. 140). 

Na pesquisa desenvolvida por Oliveira (2012), o objeto de estudo foi a educação 

a distância. O objetivo do trabalho “entender os motivos das relações entre os construtos 

confiança, qualidade percebida, comprometimento e lealdade no contexto de IES com 

cursos de educação a distância” (OLIVEIRA 2012, p.54). 

Analisando os trabalhos já desenvolvidos abordando o marketing de 

relacionamento no ensino superior, foi possível identificar que os principais elementos 

envolvidos são: confiança, lealdade, satisfação e qualidade. Os mesmos elementos podem 

direcionar ao atingimento de objetivos distintos para a problemática de cada pesquisa, 

sendo possível concluir: são construtos de valor e que levam a compreensão do marketing 

de relacionamento entre a IES e os alunos.  

A pesquisa atual se assemelha da realizada por Trindade (2008), que abordou a 

gestão do relacionamento em uma instituição de ensino superior privada. No entanto, a 

abordagem utilizada, neste estudo, é sobre o marketing de relacionamento em uma 

instituição privada, e o método de coleta de dados será com questionário estruturado. O 

desenvolvimento dos constructos para a coleta de dados é semelhante aos aplicados na 

pesquisa de Kleinowski (2010), porém, sofreram adaptações com intuito de atender ao 

objetivo geral, assim os constructos definidos são: infraestrutura e serviços oferecidos aos 

alunos, confiança nas políticas e práticas gerenciais e nos professores e expectativas. 
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 3 METODOLOGIA  

 

Este capítulo descreve e justifica o método da presente pesquisa e os 

procedimentos utilizados para o alcance dos objetivos propostos.  

A realização de pesquisas é fundamental para a coleta de informações acerca de 

problemas e hipóteses diversos, e o registro inicial dessas é apresentada por Mattar (2006, 

p.1) “O primeiro registro de pesquisa realizada no Brasil data de 1934 e refere-se ao 

estudo sobre hábitos e preferências dos consumidores de café [...]”. Apesar do 

crescimento e do desenvolvimento das pesquisas de marketing, no Brasil, ainda são 

poucas, se comparado com outros países, como na América do Norte ou na Europa, por 

exemplo, que segundo Mattar (2006) em 2002 atingiram cifras de 6,7 e 6,8 bilhões de 

dólares.  

Mattar (2006, p.4) descreve a importância da pesquisa de marketing para o 

desenvolvimento das empresas: 

 

A pesquisa de marketing faz parte do sistema de informação de marketing 

(SIM) da empresa e visa coletar dados pertinentes e transforma-los em 

informações que venham a ajudar os executivos de marketing na solução de 

problemas específicos e esporádicos que surgem durante o processo de 

administração de marketing e que não estão no SIM. 

 

Visualizando trabalhos já realizados com o marketing de relacionamento, é 

possível perceber que essa abordagem teve pouco desenvolvimento nos últimos cinco 

anos. Mediante esta informação, pode-se considerar que o presente trabalho é de suma 

importância para a sociedade acadêmica e sociedade em geral, pois traz à tona dados e 

informações relevantes não apenas para as IES, que é o objeto desse estudo, mas também 

informações que irão agregar mais valor ao uso do marketing de relacionamento. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Lakatos e Marconi (1996) descrevem o método como um conjunto de atividades 

que norteiam a pesquisa com segurança para o alcance do objetivo. Este estudo tem como 

problema de pesquisa: Existe prevalência de algum fator associado às variáveis: 

infraestrutura e serviços oferecidos aos alunos; confiança nas políticas e práticas 

gerenciais; confiança nos professores e expectativas por parte dos alunos em relação ao 

seu relacionamento com a IES? 
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Quanto a abordagem do problema, a pesquisa classifica-se como de natureza 

qualitativa descritiva 

 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que 

podem ser classificados sob esse título e uma de suas características mais 

significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, 

tais como o questionário e a observação sistemática. (GIL, 2002, p.42) 

 

Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa se classifica como exploratória que, 

de acordo com Mattar (2008, p.7): 

 

Mesmo quando já existam conhecimentos do pesquisador sobre o assunto, a 

pesquisa exploratória também se faz útil, pois normalmente para um mesmo 

fato em marketing poderá haver inúmeras explicações alternativas, e sua 

utilização permitirá ao pesquisador tomar conhecimento, senão de todas, da 

maioria delas.  

 

 

Com a pesquisa exploratória, também se fará necessário o levantamento de fontes 

secundárias, com o uso de documentos internos da IES como uma fonte de dados 

documentais. O objetivo da pesquisa exploratória é de encontrar dados seguros sobre a 

quantidade de cursos que a instituição dispõe, tomar conhecimento com exatidão da 

quantidade de acadêmicos por curso, bem como, levantar dados sobre a quantidade de 

entrantes em um período específico, e a comparação da quantidade de formações dentro 

do respectivo tempo da duração do curso. 

 Para a realização da pesquisa utilizou-se de uma pesquisa de campo. Lakatos e 

Marconi (1996) descrevem que a pesquisa de campo proporciona algumas vantagens, 

como um grande número de informações que, podem ser úteis para além desta, demais 

pesquisas posteriores, e também a facilidade em determinar a amostragem.  

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Este estudo teve como objeto de pesquisa a Faculdade de Ampére – Famper, 

uma instituição de ensino superior privada, localizada na cidade de Ampére - PR. É uma 

IES ainda jovem, completando em 2016, 10 anos de existência, contando com um total 

de 544 alunos matriculados, divididos em nove cursos: Administração, Artes, Ciências 
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Contábeis, Engenharia de Produção, Letras, Matemática, Pedagogia, Secretariado (como 

curso técnico) e Serviço Social, sendo que, neste ano, a IES já conseguiu portaria para o 

curso de Letras, com habilitação em Inglês que iniciará com a primeira turma em 2017. 

Esta instituição tem duas características que chamam a atenção para a realização 

do estudo, a primeira é a diversidade em oferta de cursos já citados anteriormente, 

divididos entre bacharelado e licenciatura. A segunda é a importância regional que ela 

possui por atrair alunos de diversas cidades vizinhas, como: Santa Izabel do Oeste - PR, 

Realeza - PR, Pérola - PR, Bela Vista da Caroba - PR, Salto do Lontra - PR, Pinhal de 

São Bento - PR, Santo Antônio do Sudoeste - PR, Pranchita – PR e Francisco Beltrão - 

PR. 

A amostra utilizada para a pesquisa é definida como amostragem por 

conveniência não probabilística que, segundo Malhotra (2006), este tipo de amostra pode 

ser utilizado quando estiver disponível no lugar e no momento certo. 

Estando a população definida, os questionários foram aplicados ao número 

máximo de alunos, no período de agosto e setembro de 2016, dentro da própria instituição. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados aconteceu com a aplicação de um questionário estruturado 

para aos alunos da Instituição buscando atender aos objetivos do estudo. Segundo Gil 

(2002, p.116) “A elaboração de um questionário consiste basicamente em traduzir os 

objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos”. Foi realizada também, uma 

entrevista semiestruturada com os gestores da instituição de ensino superior privada e 

para a coleta de informações sobre a gestão da IES e de suas intenções para com a mesma.  

 

3.4 INSTRUMENTO PARA COLETA DOS DADOS 

 

Para dar sustentabilidade a problemática e aos objetivos propostos por este 

trabalho, o questionário para esta pesquisa foi elaborado tomando como base dois 

trabalhos com pesquisas assemelhadas desenvolvidas por Pólvora (2008), Kleinowski 

(2010) e por Kumar, Bohling e Ladda (2003). Porém, neste caso, mantiveram-se as 

variáveis com adaptações de perguntas, divisão dos blocos que as concentra e também 
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uma modificação quanto a escala de sete para 10 pontos. Desta forma, o questionário 

ficou dividido em seis blocos: 

 

1. O bloco I é composto por seis perguntas e contempla os dados sobre o perfil 

do respondente.  

2. O bloco II possui quatro perguntas referentes as expectativas dos alunos, 

onde o acadêmico pode classificar os resultados que está obtendo com seu 

respectivo curso. 

3. Já o bloco III possui duas subdivisões, onde a primeira refere-se a 

infraestrutura da IES composta por seis perguntas, e a segunda subdivisão é 

referente a oferta de lazer e descanso da IES com três perguntas, totalizando 

nove perguntas pertencentes ao bloco III sobre infraestrutura.  

4. O bloco IV abrange os serviços prestados pela IES e é dividido em 4 grupos 

contemplando 19 perguntas, onde o primeiro grupo, com cinco perguntas 

trata sobre a visão referente os professores. O segundo grupo, com quatro 

perguntas, questiona quanto a orientação dada pelos professores.O terceiro 

grupo, com três perguntas, refere-se aos critérios de avaliação adotados pelos 

cursos baseando-se nos aspectos de convergência e transparência. O quarto 

grupo foi composto por sete perguntas sobre a oferta de serviços da IES 

baseadas em aspectos, como: assistência nos serviços, orientação e apoio da 

IES. 

5. O bloco V contempla o constructo confiança, tanto das políticas e práticas 

gerenciais e nos professores, quanto nos funcionários da instituição. 

Contempla um total de oito perguntas, tendo como valor mínimo: nada 

confiável, muito incompetente, de baixíssima integridade e muito não 

responsiva. Como valor máximo: muito confiável, muito competente, de 

altíssima integridade e muito responsiva.  

6. O último bloco é o VI e contempla sete grupos com constructos sobre a 

intenção de relacionamento dos acadêmicos, sendo que, o primeiro refere-se 

ao envolvimento e contém duas perguntas. O segundo é referente as 

expectativas e também possui duas perguntas. O terceiro grupo é composto 

por três perguntas referentes a qualidade. O quarto grupo é sobre o feedback 

sendo composto por duas perguntas. O quinto também grupo também possui 

duas perguntas sobre o medo de perder o relacionamento.  Já, o sexto grupo 
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possui três perguntas relacionadas a intenção de construir um 

relacionamento. O último grupo contempla a satisfação sobre uma visão 

geral e possui uma única pergunta objetiva. 

Com este formato, o questionário aborda todos os elementos: relacionamento 

transacional, expectativa, qualidade, satisfação, lealdade, confiança e fidelidade -  que 

contemplam as variáveis que sugerem fazer parte do constructo que irá revelar a 

existência ou não de relacionamento entre os acadêmicos e a instituição em estudo.  

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise dos dados coletados se deu por meio de análise de conteúdo e análise 

qualitativa.  

O questionário teve tratamento com uma estatística descritiva e análise de 

correspondência. Segundo Fávero (2009, p.51), “A estatística descritiva permite ao 

pesquisador uma melhor compreensão do comportamento dos dados por meio de tabelas, 

gráficos e medidas-resumo, identificando tendências, variabilidade e valores atípicos”. O 

mesmo autor, ainda, define a análise de correspondência, outro tratamento estatístico 

utilizado para a análise dos dados. “A análise de correspondência (ANACOR) é uma 

técnica que exibe as associações entre um conjunto de variáveis categóricas não métricas 

em um mapa perceptual, permitindo, desta maneira, um exame visual de qualquer padrão 

ou estrutura de dados” (FÁVERO, p.272-273, 2009). 

Para as perguntas com escala de 1 à 10, para avaliação dos respondentes, a 

classificação das notas será:  

- 1 a 3: Ruim. 

- 3 a 5: Razoável. 

- 5 a 7: Bom. 

- 7 a 10: Ótimo. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.1 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados os dados coletados com a pesquisa e a análise 

de todos os blocos do questionário, que inicia com o perfil do respondente e na sequência: 

expectativas dos alunos, infraestrutura, serviços prestados pela IES, confiança nas 

políticas e práticas gerenciais e nos professores. Finaliza com os itens da intenção de 

relacionamento, sendo eles: envolvimento, expectativas, qualidade, feedback, medo de 

perder o relacionamento, intenção de construir um relacionamento, satisfação com a 

instituição. Abordando assim os temas dos constructos pré-selecionados para responder 

ao objetivo proposto no estudo. 

 

4.1.1 Perfil dos Respondentes 

 

A pesquisa atingiu uma amostra de 70,4% (383 respondentes) do total da 

população, sendo que o total de acadêmicos matriculados no segundo semestre de 2016, 

na Famper, no período de realização da pesquisa, era de 544. Destes, 139 são do curso de 

Administração; 51 do curso de Artes; 35 de Ciências Contábeis; 49 de Engenharia de 

Produção; 34 de Letras; 89 de Matemática; 124 de Pedagogia; 7 de Técnico em 

Secretariado e 16 de Serviço Social. A maioria dos alunos são do curso de Administração, 

e a minoria de Secretariado. Tanto o curso de Ciências Contábeis quanto de Secretariado, 

são os mais jovens da instituição com menos de um ano de existência, assim os mesmos 

possuem apenas uma turma cada.  

No segundo semestre de 2016 a Famper obteve aprovação de um novo curso, 

Letras Inglês e História, porém não fazem parte da pesquisa pois só terão turma a partir 

de 2017. Ressalta-se que todos os cursos da IES são noturnos. 

Um dos fatores de sucesso das empresas prestadoras de serviços é o estreitamento 

de relação entre ela e seus consumidores, e o marketing de relacionamento é o grande 

incentivador dessa relação empresa x cliente. Segundo Bogmann (2000, p. 124), “para 

que a empresa possa obter bons resultados, ela precisa conhecer a fundo seu cliente. 

Quem é ele? O eu ele quer? Como ele quer? ”. 

Buscando conhecer mais sobre seus acadêmicos, a pesquisa procurou identificar 

o perfil dos respondentes.  
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O percentual exposto no Quadro 01 apresenta a amostra utilizada de cada curso, 

porém deve ser considerado as diferenças de alunos matriculados para cada curso da 

instituição, pois o curso de Administração, por exemplo, é o curso com maior número de 

alunos, sendo sua amostra é respectiva.  

 População Amostra Percentual de Respondentes Porcentual 

Administração 139 97 69,8% 25,3% 

Artes 51 37 72,5% 9,7% 

Ciências contábeis 35 31 88,6% 8,1% 

Engenharia 49 39 79,6% 10,2% 

Letras 34 20 58,8% 5,2% 

Matemática 89 70 78,7% 18,3% 

Pedagogia 124 73 58,9% 19,1% 

Secretariado 7 7 100,0% 1,8% 

Serviço Social 16 9 56,3% 2,3% 

Total 544 383 70,4% 100,0% 

Quadro 1 – Curso que frequenta. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

O Quadro 2 identifica os respondentes, de acordo com o período que estudam na 

instituição. Nos 383 respondentes, 376 responderam a este quesito, identificando o 

período em que estudam, sendo que a maioria deles são do 2º, 6º e 8º períodos. Dessa 

forma por estarem há um bom tempo na instituição, tornam o resultado da pesquisa mais 

seguro e confiável, quanto as respostas. 

Curso que o 

respondente 

frequenta 

Período em que o respondente está estudando 

1º 

período 

2º 

período 

3º 

período 

4º 

período 

5º 

período 

6º 

período 

7º 

período 

8º 

período 

Tota

l 

Administração 2 21 1 26 4 23 5 15 97 

Artes 1 5 2 8 6 14 0 1 37 

Ciências contábeis 2 28 1 0 0 0 0 0 31 

Engenharia 1 1 1 10 1 4 2 13 33 

Letras 0 5 0 6 0 4 1 4 20 

Matemática 1 10 0 13 2 16 3 24 69 

Pedagogia 1 28 2 11 1 12 0 18 73 

Secretariado 0 7 0 0 0 0 0 0 7 

Serviço Social 0 3 0 2 0 2 0 2 9 

Margem ativa 8 108 7 76 14 75 11 77 376 

Quadro 2 – Período que o respondente está estudando. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Uma característica levantada com a pesquisa é que existe uma grande dispersão 

da faixa etária, tendo 17 anos o aluno mais jovem e 57 anos o mais velho. A maior 

concentração dos acadêmicos, de todos os cursos pesquisados, ficam com idade entre 18 

e 21 anos. Outra característica é que, dos 70,4% pesquisados, a maioria, 67,5% são do 

sexo feminino e 31,9% do sexo masculino, sendo que 0,6% não responderam a pergunta. 

Dos 383 respondentes, cinco não responderam a pergunta se já atuam ou não na 

área em que estudam, mas 129 afirmam que já atuam profissionalmente, como 
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apresentado no Quadro 3. O fato de atuarem ou não na área em que estudam não possui 

influência direta com o relacionamento com a instituição, mas pode ser um fator 

determinante para a entrada deste aluno na instituição, a fim de obter formação. 

 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

Válido 

Sim 129 33,7 34,1 34,1 

Não 249 65,0 65,9 100,0 

Total 378 98,7 100,0  

Ausente Sistema 5 1,3   

Total 383 100,0   

Quadro 03 – Atuação na área. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A faculdade Famper tem como característica o incentivo para que o aluno faça sua 

segunda formação superior na instituição através de descontos especiais na mensalidade. 

Assim, a pesquisa também abordou essa questão, de modo a levantar a informação e 

conhecer se este incentivo vem dando certo.  

O Quadro 4 expõe que, dos 70,4 % dos acadêmicos abordados, 2,2% dizem já ter 

alguma formação na mesma IES.  

 Frequência Porcentual Porcentagem válida 

Válido 

Sim 8 2,1 2,2 

Não 358 93,5 97,8 

Total 366 95,6 100,0 

Ausente Sistema 17 4,4  

Total 383 100,0  

Quadro 04 – Já possui graduação nesta mesma IES. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Essa é uma informação importante para a instituição, pois poderá avaliar a 

validade de seus métodos de divulgação desses incentivos e também da importância dos 

mesmos para os acadêmicos, pois, de fato todos os cursos ofertados, tanto da linha das 

licenciaturas, quanto de bacharéis, podem ser atraentes para uma segunda formação. 

Todavia, esta é uma decisão do aluno de continuar a investir em curso superior ou partir 

para uma especialização, o que não foi abordado na pesquisa, mas vale salientar que a 

instituição também possui cursos de especialização com incentivos para quem já é 

acadêmico ou para quem já possui formação na instituição, e a escolha pela especialização 

pode ser um fator que interfere na procura pela segunda formação acadêmica. 

 

 

4.1.2 Expectativas dos Alunos 
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No segundo bloco da pesquisa, foi abordado sobre a expectativa dos acadêmicos, 

de forma que os mesmos classificassem os resultados que estão obtendo com seus cursos 

de graduação, atribuindo uma nota que variava de 1 a 10.  

O objetivo deste bloco é conhecer quais resultados os acadêmicos estão 

alcançando com a instituição e com cada curso, em relação aos conhecimentos adquiridos, 

ao desenvolvimento da personalidade de cada um, a melhora quanto a comunicação e 

relacionamento pessoal, e quanto ao preparo deste acadêmico para o ingresso a vida 

profissional. 

A primeira questão indagava ao respondente, qual sua percepção quanto a 

aplicação do conhecimento adquirido com o curso de graduação. As notas foram bem 

variadas, com a nota 8 como tendo maior frequência, ficando com 26,4% dos resultados, 

seguido pela nota 7 com 17,8% dos resultados e da nota 9 com 16,4%, como exposto no 

Quadro 5.  

 

 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

Válido 

1,00 5 1,3 1,3 1,3 

2,00 5 1,3 1,3 2,6 

3,00 11 2,9 2,9 5,5 

4,00 17 4,4 4,5 10,0 

5,00 42 11,0 11,1 21,1 

6,00 46 12,0 12,1 33,2 

7,00 68 17,8 17,9 51,1 

8,00 101 26,4 26,6 77,6 

9,00 63 16,4 16,6 94,2 

10,00 22 5,7 5,8 100,0 

Total 380 99,2 100,0  

Ausente Sistema 3 ,8   

Total 383 100,0   

Quadro 5 – Aplicação do conhecimento adquirido. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A segunda pergunta questionou os respondentes quanto ao desenvolvimento da 

própria personalidade e de acordo com o exposto no Quadro 6, 28,5% dos respondentes 

avaliaram com nota 8, seguindo com 20,6% para os que optaram pela nota 9 e com a nota 

7 para 13,7% dos respondentes.  

Essa avaliação demonstra que os acadêmicos perceberam um bom desempenho 

em relação ao desenvolvimento de suas próprias personalidades, resposta positiva para 

avaliação da IES. 
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 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

Válido 

1,00 1 ,3 ,3 ,3 

2,00 3 ,8 ,8 1,1 

3,00 7 1,8 1,8 2,9 

4,00 12 3,1 3,2 6,1 

5,00 26 6,8 6,9 12,9 

6,00 42 11,0 11,1 24,0 

7,00 52 13,6 13,7 37,7 

8,00 108 28,2 28,5 66,2 

9,00 78 20,4 20,6 86,8 

10,00 50 13,1 13,2 100,0 

Total 379 99,0 100,0  

Ausente Sistema 4 1,0   

Total 383 100,0   

Quadro 6 – Desenvolvimento da própria personalidade. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os acadêmicos, também, foram questionados sobre a aquisição de habilidades 

para comunicar-se e relacionar-se melhor. O Quadro 7 demonstra o resultado da pergunta, 

quando 26,3% dos respondentes avaliaram com nota 9, 23,4% avaliaram com nota 8 e, 

12% avaliaram com nota 7, indicando que a maioria dos acadêmicos considera que sua 

comunicação e seus relacionamentos melhoraram mediante as expectativas que tinham 

antes de entrar no ensino superior. 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

Válido 

2,00 3 ,8 ,8 ,8 

3,00 4 1,0 1,1 1,9 

4,00 14 3,7 3,7 5,6 

5,00 25 6,5 6,6 12,2 

6,00 35 9,1 9,3 21,5 

7,00 45 11,7 12,0 33,5 

8,00 88 23,0 23,4 56,9 

9,00 99 25,8 26,3 83,2 

10,00 63 16,4 16,8 100,0 

Total 376 98,2 100,0  

Ausente Sistema 7 1,8   

Total 383 100,0   

Quadro 7 – Aquisição de habilidades para comunicar-se e relaciona-se melhor. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Quando questionados sobre as condições favoráveis para o ingresso na vida 

profissional, o Quadro 8 mostra que a maioria dos acadêmicos demonstra que o ensino 

superior está lhes proporcionando boas condições para a entrada na vida profissional, pois 

25,1% deles avaliaram com nota 9, 23,7% avaliaram com nota 8 e 12% avaliaram com 

nota 7. 
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 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

Válido 

1,00 2 ,5 ,5 ,5 

2,00 1 ,3 ,3 ,8 

3,00 7 1,8 1,9 2,7 

4,00 15 3,9 4,0 6,7 

5,00 22 5,7 5,9 12,5 

6,00 30 7,8 8,0 20,5 

7,00 45 11,7 12,0 32,5 

8,00 89 23,2 23,7 56,3 

9,00 94 24,5 25,1 81,3 

10,00 70 18,3 18,7 100,0 

Total 375 97,9 100,0  

Ausente Sistema 8 2,1   

Total 383 100,0   

Quadro 8 – Condição favorável para o ingresso na vida profissional. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Com o resultado positivo nas quatro questões sobre as expectativas dos alunos, 

fica evidente que os mesmos classificam sua formação acadêmica com ótimas 

expectativas, atingindo assim o objetivo da variável. 

O Quadro 9 apresenta a média geral da avaliação dos acadêmicos para com cada 

curso da instituição sobre suas expectativas.  

 

Curso que o respondente frequenta Aplicação 

do 

conhecim

ento 

adquirido 

Desenvolv

imento da 

própria 

personalid

ade 

Aquisição 

de 

habilidade

s para 

comunicar

-se melhor 

Condição 

favorável 

para 

ingresso 

na vida 

profission

al 

Administração 

Média 6,5979 7,3437 7,7500 7,6701 

N 97 96 96 97 

Desvio padrão 1,90208 1,83434 1,84676 1,85810 

Mínimo 1,00 2,00 2,00 2,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 

Artes 

Média 7,3784 8,1667 8,0000 7,8889 

N 37 36 36 36 

Desvio padrão 1,60470 1,57661 1,51186 1,50765 

Mínimo 2,00 4,00 4,00 4,00 

Máximo 9,00 10,00 10,00 10,00 

Continua... 
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Curso que o 

respondente frequenta 

 Aplicação 

do 

conhecim

ento 

adquirido 

Desenvolv

imento da 

própria 

personalid

ade 

Aquisição 

de 

habilidade

s para 

comunicar

-se melhor 

Condição 

favorável 

para 

ingresso 

na vida 

profission

al 

Ciências contábeis 

Média 6,6129 7,1613 7,7419 8,1290 

N 31 31 31 31 

Desvio padrão 1,89169 1,59367 1,67268 1,74627 

Mínimo 3,00 3,00 4,00 4,00 

Máximo 9,00 10,00 10,00 10,00 

Engenharia 

Média 6,2368 6,9737 6,7632 6,4054 

N 38 38 38 37 

Desvio padrão 2,29493 1,96575 1,83707 2,06101 

Mínimo 1,00 2,00 3,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 

Letras 

Média 6,8500 7,6500 7,3684 7,4500 

N 20 20 19 20 

Desvio padrão 2,05900 1,84320 2,03335 2,28208 

Mínimo 4,00 3,00 2,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 

Matemática 

Média 7,5942 8,0000 8,1449 8,2794 

N 69 69 69 68 

Desvio padrão 1,71772 1,79050 1,70013 1,66479 

Mínimo 2,00 1,00 3,00 3,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 

Pedagogia 

Média 7,7639 8,0411 8,2917 8,3143 

N 72 73 72 70 

Desvio padrão 1,76422 1,57620 1,57835 1,56541 

Mínimo 2,00 3,00 4,00 4,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 

Secretariado 

Média 5,8571 6,2857 7,8333 8,2857 

N 7 7 6 7 

Desvio padrão 1,46385 1,79947 2,48328 2,56348 

Mínimo 4,00 3,00 3,00 3,00 

Máximo 8,00 8,00 10,00 10,00 

Serviço Social 

Média 6,3333 7,3333 8,2222 8,7778 

N 9 9 9 9 

Desvio padrão 1,32288 1,50000 1,56347 ,97183 

Mínimo 5,00 5,00 5,00 7,00 

Máximo 9,00 9,00 10,00 10,00 

Total 

Média 7,0342 7,6201 7,8431 7,8613 

N 380 379 376 375 

Desvio padrão 1,92097 1,78270 1,77670 1,84911 

Mínimo 1,00 1,00 2,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 

Quadro 9 – Média geral das Expectativas dos alunos por curso. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Sobre a aplicação do conhecimento adquirido, a maior avaliação foi feita pelo 

curso de Pedagogia, com média de 7,76. A média mais baixa foi dada pelo curso de 

Secretariado, 5,85. Porém, por ser um curso jovem, não se pode ainda usar como base de 

opinião formada. Já o curso de Engenharia de Produção, que possui cinco anos de 
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existência, teve uma média mais baixa que os demais também, ficando a avaliação desses 

acadêmicos em 6,23. 

O quesito desenvolvimento da própria personalidade apresentou uma boa 

avaliação pelos acadêmicos, ficando o curso de Artes com a média 8,16, seguido de 

Pedagogia com 8,04 e Matemática com 8. A média mais baixa ficou, novamente, com 

Secretariado, sendo descartada por ser um curso jovem, ficando a nota de Engenharia de 

Produção com a menor média, 6,97. 

Quando questionados sobre a aquisição de habilidades para comunicar-se e 

relaciona-se melhor, as médias da avaliação mais altas ficaram com Pedagogia 8,29 e 

Serviço Social 8,22, e a menor média neste quesito, ficou com Engenharia de Produção 

6,76. 

O último quesito, do bloco expectativas, questiona sobre as condições favoráveis 

para o ingresso na vida profissional. As maiores médias desta avaliação ficaram com 

Serviço Social 8,77 seguido por Pedagogia com 8,31, e a média mais baixa ficou com 

Engenharia de Produção (6,4). 

Mediante esses resultados, pode-se observar que as expectativas dos alunos sobre 

os resultados que estão obtendo com seus respectivos cursos estão boas. Dois cursos 

chamaram mais atenção: Pedagogia por ficar, em todos os quesitos com entre as melhores 

médias e Engenharia de Produção por ficar sempre com a menor média. 

 

4.1.3 Infraestrutura 

 

O terceiro bloco da pesquisa é em relação a infraestrutura da instituição, dividido 

em duas partes. A primeira aborda sala de aula, laboratório de informática, biblioteca, 

área de uso comum, qualidade técnica dos professores e segurança. A segunda parte, 

lanchonete, área disponível para descanso e banheiros. 

 

4.1.3.1 Infraestrutura da Instituição  

 

O gráfico 1 apresenta os resultados sobre a sala de aula, que compõe o grupo 

pesquisado sobre a infraestrutura da IES. 
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Gráfico 1 – Histograma sala de aula. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

Quando questionados sobre sala de aula, o maior número de respondentes (19,1%) 

avaliaram com nota 5, seguido com a nota 3 (17,8%) e a nota 4 (15,1%), totalizando 

68,2% de acadêmicos, com média de 4,56, como demonstrado no Gráfico 1, quando 

aponta o descontentamento dos acadêmicos quanto a infraestrutura da sala de aula. 

O Gráfico 2 apresenta o resultado da pesquisa sobre o laboratório de informática.  

 

 

Gráfico 2 – Histograma Laboratório de informática. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Na opinião dos acadêmicos em relação ao laboratório de informática, 44,3% dos 

respondentes avaliaram com notas entre 6 e 10, e 55,6% avaliaram com notas entre 1 e 5, 

ficando essa avaliação com média de 5,05.  

O gráfico 3 apresenta o resultado obtido com a pesquisa sobre a avaliação da 

biblioteca. 

 
Gráfico 3 – Histograma biblioteca 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A avaliação da biblioteca teve 19,8% dos respondentes, que avaliaram com nota 

7. A maioria, 56,9%, avaliaram com notas entre 6 e 10. O Gráfico 3 apresenta o 

histograma para melhor entendimento e a média 5,74 da avaliação, demonstrando assim 

que, apesar da maioria ter dado nota 7 para a infraestrutura da biblioteca, a média geral 

não ficou boa. 

O quadro 10 apresenta o resultado obtido com a pesquisa sobre a área de uso de 

comum.  

A área de uso comum, conhecida pelos acadêmicos como saguão, tem seus dados 

apresentados no Quadro 10, e teve a nota 7 escolhida por 16,4% dos respondentes, 

acompanhado da segunda maior avaliação para a nota 8 com 15,6%. A média da avaliação 

ficou com nota de 5,82 considerada baixa para esse quesito da infraestrutura. 
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 Frequência Porcentual Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

acumulativa 

Válido 

1,00 14 3,7 3,7 3,7 

2,00 23 6,0 6,1 9,8 

3,00 25 6,5 6,6 16,4 

4,00 50 13,1 13,2 29,6 

5,00 50 13,1 13,2 42,7 

6,00 54 14,1 14,2 57,0 

7,00 62 16,2 16,4 73,4 

8,00 59 15,4 15,6 88,9 

9,00 30 7,8 7,9 96,8 

10,00 12 3,1 3,2 100,0 

Total 379 99,0 100,0  

Ausente Sistema 4 1,0   

Total 383 100,0   

Quadro 10 – Área de uso comum. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 4 apresenta a avaliação sobre a qualidade técnica dos professores. 

 
Gráfico 4 – Qualidade técnica dos professores. 

Fonte:  Dados da pesquisa. 

 

 O maior percentual de respondentes, 31,8%, avaliaram a qualidade técnica dos 

professores com nota 9, seguido da nota 8 com 27,9%. A média das notas avaliadas está 

exposta no histograma como sendo 8,09. 

Esta avaliação sobre a qualidade técnica dos professores demonstra que o 

investimento feito pela instituição em profissionais capacitados está obtendo uma ótima 

avaliação perante os acadêmicos. É importante que a IES veja este resultado como um 

incentivo para que permaneça com sua preocupação em contratar e manter bons 

profissionais.  
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Poucos foram os acadêmicos que visualizam a qualidade técnica dos professores 

como baixa, o que demonstra o acerto da instituição para com este quesito da sua 

infraestrutura. 

No Quadro 11 pode ser observada a avaliação sobre a qualidade técnica dos 

professores por cada curso da instituição, com ele é possível conhecer as notas mínimas, 

máximas, médias e o desvio padrão, que é a dispersão das notas em torno da média, sendo 

que, quanto maior o desvio padrão, maior é a dispersão e é composta pela menor e maior 

nota recebida para o quesito em estudo. 

  

Curso que o respondente frequenta Média N Desvio padrão Mínimo Máximo 

Administração 8,1546 97 1,48843 1,00 10,00 

Artes 7,8108 37 1,77698 2,00 10,00 

Ciências contábeis 8,8710 31 ,99136 7,00 10,00 

Engenharia 7,2308 39 1,93936 2,00 10,00 

Letras 7,5500 20 1,84890 4,00 10,00 

Matemática 8,1884 69 1,58370 2,00 10,00 

Pedagogia 8,4648 71 1,80342 1,00 10,00 

Secretariado 7,8571 7 1,67616 5,00 10,00 

Serviço Social 7,1111 9 1,36423 5,00 9,00 

Total 8,0868 380 1,68035 1,00 10,00 

Quadro 11 – Qualidade técnica dos professores. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O curso de Ciências Contábeis é o que possui o menor desvio padrão, com nota 

mínima 7 e máxima 10, ou seja, existe pouca diferença entre as notas mínima e máxima. 

Isso pode ser justificado pelo curso ser novo na instituição, com menos de um ano de 

existência, fato esse que ainda não permitiu o conhecimento da maioria dos professores 

pelos acadêmicos. O mesmo fato pode ser observado com o curso de Secretariado pois 

também é um curso novo, tendo com avaliação mínima nota 5 e máxima nota 10. No caso 

do curso de Serviço Social, que também teve um desvio menor com nota mínima 5 e 

máxima 9, precisa ser analisado com cuidado, pois é um curso com poucos acadêmicos e 

nessa avaliação em específico apenas, 9 responderam, o que pode ter influenciado o 

resultado. 

O Curso de Engenharia de Produção apresenta o maior desvio padrão entre todos 

os demais, apresentando a maior dispersão, o que pode ser um risco.  

O que deve ser evidenciado com o Quadro 11 são as médias de cada curso, onde 

Administração apresenta uma ótima média de 8,15, com desvio padrão baixo e com o 

maior número de respondentes. Pedagogia com média de 8,46, seguida por Ciências 

Contábeis com 8,8, que teve um baixo desvio padrão pelo pouco número de respondentes, 
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seguido por Matemática com média 8,18. Apesar do alto índice de dispersão entre as 

notas, as médias se demonstraram altas.  

A avaliação sobre o quesito segurança apresenta, no histograma do Gráfico 5, a 

média 5,40 como avaliação geral dos respondentes, tendo as notas 1 e 5 com 13,1% dos 

respondentes respectivamente, a nota 6 com 12,8% dos respondentes, a nota 7 com 13,4% 

de respondentes e a nota 8 com 13,6% de respondentes, o que demonstra uma grande 

variação de opiniões a respeito da segurança da infraestrutura da instituição. 

 

 
Gráfico 5 – Histograma Segurança. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Quadro 12 apresenta a média geral de cada curso do bloco III, sobre cada 

componente da infraestrutura de ensino. O quesito sala de aula apresentou todas as médias 

abaixo de 6. Laboratório de informática ficou com todas as médias abaixo de 6,5. A 

biblioteca e a área de uso comum, também, foram avaliadas com médias abaixo de 6,5. 

Já, a qualidade técnica dos professores foi vista de forma muito positiva pelos acadêmicos 

de todos os cursos com todas as médias acima de 7. O quesito segurança ficou com todas 

as médias abaixo de 7. 
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Curso que o respondente 

frequenta 

Sala 

de 

Aula 

Laboratório 

de 

Informática 

Bibliote

ca 

Área de 

uso 

comum 

Qualidade 

técnica dos 

professores 

Segurança 

Administraçã

o 

Média 4,0412 4,0515 5,4639 5,5625 8,1546 4,6392 

N 97 97 97 96 97 97 

Desvio padrão 
1,8703

7 
2,35129 2,17496 2,14138 1,48843 2,60682 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 

Artes 

Média 4,8919 5,3243 6,4865 6,1351 7,8108 5,4595 

N 37 37 37 37 37 37 

Desvio padrão 
1,9548

2 
2,28588 2,14245 2,25046 1,77698 2,71411 

Mínimo 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Ciências 

contábeis 

Média 4,6452 6,0645 6,4194 6,0645 8,8710 6,7742 

N 31 31 31 31 31 31 

Desvio padrão 
1,4035

3 
1,59029 1,56576 1,61112 ,99136 2,10887 

Mínimo 1,00 2,00 2,00 3,00 7,00 1,00 

Máximo 8,00 9,00 10,00 8,00 10,00 10,00 

Engenharia 

Média 3,9744 4,1538 4,9231 4,9487 7,2308 5,2821 

N 39 39 39 39 39 39 

Desvio padrão 
1,8706

5 
2,08426 2,28709 2,19987 1,93936 2,25889 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 

Máximo 8,00 9,00 9,00 9,00 10,00 9,00 

Letras 

Média 5,4000 5,2500 5,8500 5,9500 7,5500 6,2500 

N 20 20 20 20 20 20 

Desvio padrão 
3,0504

5 
2,97135 2,87045 2,81864 1,84890 3,17681 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Matemática 

Média 4,7286 6,0286 6,3000 5,9265 8,1884 5,2899 

N 70 70 70 68 69 69 

Desvio padrão 
2,2452

6 
2,19335 2,26728 2,48167 1,58370 2,74452 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 

Máximo 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Pedagogia 

Média 5,2192 5,3836 5,7808 6,1944 8,4648 5,8356 

N 73 73 73 72 71 73 

Desvio padrão 
2,2000

4 
2,26464 2,32287 2,38327 1,80342 2,84319 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 10,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Secretariado 

Média 4,0000 4,8571 5,1667 5,7143 7,8571 5,5714 

N 6 7 6 7 7 7 

Desvio padrão 
2,3664

3 
1,57359 2,78687 1,79947 1,67616 2,76026 

Mínimo 1,00 3,00 1,00 3,00 5,00 3,00 

Máximo 8,00 7,00 9,00 8,00 10,00 10,00 

Continua 
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Curso que o respondente 

frequenta 

Sala 

de 

Aula 

Laboratório 

de 

Informática 

Bibliote

ca 

Área de 

uso 

comum 

Qualidade 

técnica dos 

professores 

Segurança 

Serviço 

Social 

Média 3,0000 4,3333 2,3333 6,1111 7,1111 4,5556 

N 9 9 9 9 9 9 

Desvio padrão 
1,1180

3 
2,12132 1,11803 1,61589 1,36423 1,94365 

Mínimo 1,00 2,00 1,00 3,00 5,00 1,00 

Máximo 5,00 7,00 4,00 8,00 9,00 7,00 

Total 

Média 4,5628 5,0470 5,7408 5,8179 8,0868 5,4031 

N 382 383 382 379 380 382 

Desvio padrão 
2,1073

5 
2,35754 2,31244 2,26571 1,68035 2,69047 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Quadro 12 – Média geral Infraestrutura da IES. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.1.3.2 Oferta de lazer e descanso da IES 

 

A segunda etapa do bloco infraestrutura aborda a oferta de lazer e descanso da 

instituição.  

A lanchonete foi o primeiro quesito avaliado e como pode ser observado, através 

do Quadro 13, este é o único quesito que teve 100% de respostas da avaliação do total de 

respondentes, o que demonstra a atenção que os mesmos possuem com esta oferta de 

lazer. 

Apesar de toda a atenção dos respondentes com este quesito, a média da avaliação 

(4,67) deixou evidente, através do percentual de avaliação exposto no Quadro 13, que a 

maioria dos respondentes avaliaram o quesito lanchonete com nota inferior a 5. 

 Frequência Percentual Percentual válido Percentual acumulado 

Válido 

1,00 48 12,5 12,5 12,5 

2,00 28 7,3 7,3 19,8 

3,00 43 11,2 11,2 31,1 

4,00 60 15,7 15,7 46,7 

5,00 63 16,4 16,4 63,2 

6,00 49 12,8 12,8 76,0 

7,00 47 12,3 12,3 88,3 

8,00 35 9,1 9,1 97,4 

9,00 4 1,0 1,0 98,4 

10,00 6 1,6 1,6 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Quadro 13 – Lanchonete. 

Fonte:  Dados da pesquisa. 

 

Sobre a área disponível para descanso, apenas uma pessoa não respondeu, como 

observado no Quadro 14. Entretanto, grande parte da avaliação deste quesito está com 



51 
 

nota abaixo de cinco. A média da avaliação ficou em 4,59, evidenciando que a nota 5 foi 

a que teve o maior número de respostas e as notas entre 7 e 10 foram menos consideradas 

pelos respondentes. 

  

 Frequência Percentual Percentual válido Percentual acumulado 

Válido 

1,00 59 15,4 15,4 15,4 

2,00 36 9,4 9,4 24,9 

3,00 35 9,1 9,2 34,0 

4,00 41 10,7 10,7 44,8 

5,00 77 20,1 20,2 64,9 

6,00 40 10,4 10,5 75,4 

7,00 46 12,0 12,0 87,4 

8,00 32 8,4 8,4 95,8 

9,00 8 2,1 2,1 97,9 

10,00 8 2,1 2,1 100,0 

Total 382 99,7 100,0  

Ausência do sistema  1 ,3   

Total 383 100,0   

Quadro 14 – Área disponível para descanso. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O último quesito avaliado sobre a infraestrutura foram os banheiros.  

 Frequência Percentual Percentual válido Percentual acumulado 

Válido 

1,00 59 15,4 15,4 15,4 

2,00 33 8,6 8,6 24,0 

3,00 41 10,7 10,7 34,7 

4,00 51 13,3 13,3 48,0 

5,00 62 16,2 16,2 64,2 

6,00 47 12,3 12,3 76,5 

7,00 44 11,5 11,5 88,0 

8,00 33 8,6 8,6 96,6 

9,00 10 2,6 2,6 99,2 

10,00 3 ,8 ,8 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

Quadro 15 – Banheiro 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

O Quadro 15 apresenta a avaliação dos respondentes, sendo que este é o segundo 

quesito da infraestrutura, quando 100% responderam com a avaliação. Porém, fica 

evidente o descontentamento dos mesmos através das notas, ficando novamente a maioria 

abaixo de 5. A média das notas ficou em 4,53, o maior reflexo para esta média se dá 

quando grande número de respondentes, 15,4%, consideraram a nota 1 aos banheiros. 
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O Quadro 16 apresenta a média geral levantada em cada curso para cada variável 

do constructo infraestrutura, quanto a oferta de lazer e descanso. Fica evidente, neste 

quadro, a baixa avaliação dos acadêmicos para este quesito que inclui lanchonete, área 

disponível para descanso e banheiros. Assim sendo, as médias de todos os cursos ficaram 

abaixo de 6, o que condiciona a instituição a rever estes espaços. 

 

Curso que o respondente frequenta Lanchonete Área disponível 

para descanso 

Banheiros 

Administração 

Média 4,1753 4,3402 4,4021 

N 97 97 97 

Desvio padrão 2,02593 2,18368 2,10980 

Intervalo 7,00 8,00 7,00 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 

Máximo 8,00 9,00 8,00 

Artes 

Média 5,0541 4,4722 4,6757 

N 37 36 37 

Desvio padrão 2,32075 2,75148 2,33398 

Intervalo 9,00 9,00 9,00 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 

Ciências contábeis 

Média 5,4194 5,6129 4,9032 

N 31 31 31 

Desvio padrão 1,64872 2,06038 2,00591 

Intervalo 5,00 8,00 7,00 

Mínimo 3,00 1,00 1,00 

Máximo 8,00 9,00 8,00 

Engenharia 

Média 3,9487 3,8974 4,0513 

N 39 39 39 

Desvio padrão 2,11447 1,97077 2,35024 

Intervalo 7,00 7,00 8,00 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 

Máximo 8,00 8,00 9,00 

Letras 

Média 5,2000 5,3500 5,1500 

N 20 20 20 

Desvio padrão 2,80225 2,71981 3,01357 

Intervalo 9,00 9,00 9,00 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 

Matemática 

Média 4,3286 4,4571 4,2714 

N 70 70 70 

Desvio padrão 2,49476 2,52917 2,58155 

Intervalo 8,00 9,00 9,00 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 

Máximo 9,00 10,00 10,00 

Continua 
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Curso que o respondente frequenta Lanchonete Área disponível 

para descanso 

Banheiros 

Pedagogia 

Média 5,3699 4,9452 4,8493 

N 73 73 73 

Desvio padrão 2,33635 2,58677 2,44194 

Intervalo 9,00 9,00 8,00 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 9,00 

Secretariado 

Média 4,2857 4,2857 4,7143 

N 7 7 7 

Desvio padrão 2,28869 2,69037 2,75162 

Intervalo 6,00 8,00 8,00 

Mínimo 2,00 1,00 1,00 

Máximo 8,00 9,00 9,00 

Serviço Social 

Média 4,8889 4,1111 4,1111 

N 9 9 9 

Desvio padrão 1,36423 2,20479 1,90029 

Intervalo 4,00 7,00 6,00 

Mínimo 4,00 1,00 1,00 

Máximo 8,00 8,00 7,00 

Total 

Média 4,6658 4,5942 4,5326 

N 383 382 383 

Desvio padrão 2,27393 2,41719 2,35986 

Intervalo 9,00 9,00 9,00 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 

Quadro 16 – Média geral da oferta de lazer e descanso da IES. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No que tange a estrutura, a instituição está preocupada com o fator mais relevante, 

que é a qualidade do seu corpo docente. Esta parece ser uma excelente escolha, mas nem 

por isto a IES pode deixar de dar atenção aos outros itens.  

 

4.1.4 Serviços Prestados Pela IES 

 

Os serviços oferecidos aos alunos é outra variável pesquisada junto aos 

acadêmicos, buscando conhecer a avaliação destes sobre os professores e os serviços 

prestados pela IES. Para isso, os mesmos foram questionados sobre se:  

• Em média os professores: - Dominam o assunto -  transmitem bem a matéria 

– conciliam teoria e prática – têm método de ensino e avaliação adequados – 

desenvolvem atividades específicas do curso. 

• A orientação dada pelos professores é: disponibilidade fora da sala de aula – 

possibilidade de comentar sobre as provas e trabalhos – orientação e 

acompanhamento em estágios – orientação quanto a bibliografias de 

disciplina e material de apoio. 
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• Os critérios de avaliação adotados em seu curso, com base nos aspectos: 

convergência entre a matéria a ser estudada e as provas – transparência dos 

requisitos examinados – transparência da avaliação dos exames. 

• A oferta de serviços da IES, referente aos seguintes aspectos: assistência em 

assuntos de interesse do estudante – assistência na matrícula – orientação e 

informação antes de iniciar os estudos – orientação prestada pela instituição 

de ensino – orientação para o ingresso na vida profissional – orientação sobre 

os programas de auxílio e de crédito educativo – apoio na busca de estágios. 

 

4.1.4.1 Média dos professores 

 

O domínio dos professores para com seus respectivos assuntos de disciplinas é 

apresentado no Gráfico 6, com a média 7,79 de avaliação. Para a obtenção desta média, 

28,3% dos respondentes avaliaram com nota 8, 24,1% deles com nota 9, e 17,8% com 

nota 7, apontando ótimas notas para esta avaliação. 

 

 
Gráfico 6 – Dominam o assunto. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 7 apresenta a avaliação sobre o questionamento e se os professores 

transmitem bem a matéria. As maiores notas ficaram entre 7 e 10, com média de 7,8. 
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Gráfico 7 – Transmitem bem a matéria. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Visto a importância do ensino superior para a formação de profissionais 

qualificados, é essencial que professores, de licenciatura e bacharelado, conheçam e 

repassem a teoria e a prática a seus alunos, objetivando que, depois de formado, o mesmo 

tenha aptidão para atuar em sua área. 

Por isso, os acadêmicos foram questionados sobre esse quesito, teoria e prática, 

exercida pelos professores, conforme exposto no Gráfico 08. 

 

 
Gráfico 8 – Conciliam teoria e prática. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O Gráfico 8 demonstra que os professores da Famper buscam aliar teoria e prática 

em seu ensino, sendo que 31% deles – isso significa a maioria dos respondentes – deram 

nota 8 para este quesito, e a média da avaliação ficou em 7,57. 

Para o quesito método de ensino e avaliação estarem adequados, os acadêmicos 

demonstraram sua satisfação com grande percentual de respostas, apontando notas entre 

8 e 9, ficando a média da avaliação em 7,84, como exposto no Gráfico 9. 

 
Gráfico 9 – Método de ensino e avaliação adequados. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Sendo assim, fecha-se este quesito com muita expressão de satisfação pelos 

respondentes, demonstrando um trabalho coerente e bem desenvolvido pelo quadro de 

professores da IES. 

Buscando conhecer a avaliação dos acadêmicos a respeito do desenvolvimento 

dessas atividades específicas para cada curso, os mesmos foram questionados, e o Gráfico 

10 apresenta, em seu histograma, que grande parte dos respondentes avaliaram com notas 

8 e 9. Ficando a média geral deste quesito em 7,93. 
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Gráfico 10 – Desenvolvem atividades específicas do curso. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Apesar da integração que deve existir entre os cursos para o estímulo da troca de 

experiências e socialização, é importante que cada curso desenvolva atividades 

direcionadas para sua área de formação, a fim de familiarizar o acadêmico com sua 

profissão. 

As médias gerais de cada curso sobre os serviços prestados pela IES, abordando 

os professores, estão apresentadas no Quadro 17.  

 

Curso que o respondente 

frequenta 

Dominam 

o assunto 

Transmitem 

bem a 

matéria 

Conciliam 

teoria e 

prática 

Método de 

ensino e 

avaliação 

adequados 

Desenvolvem 

atividades 

específicas do 

curso 

Administração 

Média 7,5979 7,6771 7,1979 7,6804 7,6701 

N 97 96 96 97 97 

Desvio padrão 1,69963 1,62542 1,67093 1,66174 1,77788 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Artes 

Média 7,4324 7,3514 7,4054 7,4595 7,8378 

N 37 37 37 37 37 

Desvio padrão 1,48213 1,63667 1,95021 1,80423 1,81833 

Mínimo 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Continua 
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Curso que o respondente 

frequenta 

Dominam 

o assunto 

Transmitem 

bem a 

matéria 

Conciliam 

teoria e 

prática 

Método de 

ensino e 

avaliação 

adequados 

Desenvolvem 

atividades 

específicas do 

curso 

Ciências 

contábeis 

Média 8,5161 8,5161 8,6129 8,6452 8,9677 

N 31 31 31 31 31 

Desvio padrão 1,41117 1,41117 1,20215 1,19857 1,07963 

Mínimo 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Engenharia 

Média 7,1282 7,0256 6,4615 6,7436 6,5641 

N 39 39 39 39 39 

Desvio padrão 1,77970 1,81350 1,88967 1,96974 1,84669 

Mínimo 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Letras 

Média 7,2632 7,4500 7,3000 7,6000 7,8000 

N 19 20 20 20 20 

Desvio padrão 2,07745 1,90498 2,10513 1,93037 1,88065 

Mínimo 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Matemática 

Média 7,8000 7,9429 7,7681 8,1000 8,2286 

N 70 70 69 70 70 

Desvio padrão 1,86967 1,45349 1,50631 1,51466 1,64336 

Mínimo 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Pedagogia 

Média 8,6164 8,4722 8,3288 8,4932 8,7534 

N 73 72 73 73 73 

Desvio padrão 1,06236 1,22155 1,79548 1,28153 1,33105 

Mínimo 7,00 5,00 1,00 5,00 2,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Secretariado 

Média 6,5714 6,2857 6,8571 6,7143 5,4286 

N 7 7 7 7 7 

Desvio padrão 2,43975 1,60357 2,19306 2,49762 2,50713 

Mínimo 3,00 4,00 4,00 3,00 1,00 

Máximo 9,00 8,00 10,00 10,00 9,00 

Serviço 

Social 

 

Média 6,8889 7,1111 7,1111 7,2222 6,8889 

N 9 9 9 9 9 

Desvio padrão 1,61589 1,05409 ,92796 ,97183 1,90029 

Mínimo 4,00 6,00 5,00 6,00 4,00 

Máximo 9,00 9,00 8,00 9,00 9,00 

Continua 

 

 



59 
 

Curso que o respondente 

frequenta 

Dominam 

o assunto 

Transmitem 

bem a 

matéria 

Conciliam 

teoria e 

prática 

Método de 

ensino e 

avaliação 

adequados 

Desenvolvem 

atividades 

específicas do 

curso 

Total 

Média 7,7880 7,7953 7,5748 7,8407 7,9347 

N 382 381 381 383 383 

Desvio padrão 1,70519 1,60757 1,80286 1,68865 1,81426 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Quadro 17 – Média geral sobre os serviços prestados pela IES/professores. 

Fonte – Dados da pesquisa. 

 

Sobre o quesito de domínio de assunto pelos professores, os acadêmicos de 

Pedagogia avaliaram com a melhor média 8,6. O curso de Serviço Social ficou com a 

menor avaliação, 6,8. Todavia, não pode ser considerada como uma baixa avaliação, pois  

neste quesito todas as médias ficaram superiores a 6,5, consideradas boas avaliações. 

Quando questionados se os professores transmitem bem a matéria, os acadêmicos 

de Ciências Contábeis avaliaram com a mais alta média 8,5 seguidas de pedagogia com 

8,4, e a menor média ficou Secretariado com 6,2. 

Ao avaliarem se os professores conciliam teria e prática em seu método de ensino, 

os acadêmicos de Ciências Contábeis e Pedagogia avaliaram com as mais altas médias, 

8,6 e 8,3 respectivamente. Engenharia de Produção teve uma avaliação menor que as 

demais, ficando em 6,4. 

Sobre possuir um método de ensino e avaliação adequados, os acadêmicos de 

todos os cursos avaliaram com médias superiores a 6,5. 

O quesito sobre desenvolvimento de atividades específicas para cada curso, 

também apresenta ótimas médias em todos os cursos, exceto Secretariado, que avaliou 

com média de 5,4. No entanto por este curso ser muito jovem, como já comentado 

anteriormente, esta avaliação acaba não sendo considerada. 

 

4.1.4.2 Orientação dada pelos professores 

 

A segunda parte do bloco, sobre os serviços prestados pela IES, aborda a 

orientação dada pelos professores.  

Quanto a disponibilidade dos professores fora da sala de aula, a média ficou em 

6,72, como apresentado no Gráfico 11, com um desvio padrão de 2,18, considerado alto 

devido à grande diversidade de avaliações, o que pode causar dúvidas sobre a real opinião 
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dos respondentes. Outro ponto de vista que deve ser considerado, é em relação à procura 

dos acadêmicos junto aos professores se, de fato, existe ou não. 

 
Gráfico 11 – Disponibilidade fora da sala de aula. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Quadro 18 apresenta a avaliação dos respondentes, expondo a maioria das 

respostas entre as notas 6 e 9. A média desta avaliação foi de 7,1. 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

Válido 

4,00 15 3,9 4,0 9,8 

5,00 34 8,9 9,0 18,7 

6,00 45 11,7 11,9 30,6 

7,00 74 19,3 19,5 50,1 

8,00 89 23,2 23,5 73,6 

9,00 61 15,9 16,1 89,7 

10,00 39 10,2 10,3 100,0 

Total 379 99,0 100,0  

Ausente Sistema 4 1,0   

Total 383 100,0   

Quadro 18 - Possibilidade de comentar sobre provas e trabalhos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A possibilidade de comentar sobre as provas e trabalhos é um quesito que 

proporciona segurança aos acadêmicos acerca de suas respostas. Além do mais,  

proporciona esclarecimentos, em caso de dúvidas ou erros em respostas, evitando um 

aprendizado equivocado ou inseguro.  
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Quanto a orientação e acompanhamento em estágios, o Gráfico 12 demonstra uma 

curvatura assimétrica, já que as notas mais avaliadas pelos acadêmicos ficaram entre 5 e 

10. A média foi de 7,5, considerada ótima. 

 

 
Gráfico 12 – Orientação e acompanhamento em estágios. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao serem questionados sobre a orientação quanto a bibliografias de disciplina e 

material de apoio, a grande maioria dos acadêmicos, 65,3%, avaliaram com notas entre 7 

e 10, como apresentado na frequência do Quadro 19. 

 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

 

5,00 26 6,8 7,0 17,1 

6,00 23 6,0 6,2 23,3 

7,00 71 18,5 19,2 42,5 

8,00 87 22,7 23,6 66,1 

9,00 83 21,7 22,5 88,6 

10,00 42 11,0 11,4 100,0 

Total 369 96,3 100,0  

Ausente Sistema 14 3,7   

Total 383 100,0   

Quadro 19 – Orientação quanto ao uso de bibliografias. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Quadro 20 apresenta a média geral de avaliação para cada curso em relação a 

cada questionamento sobre a orientação dada pelos professores, sendo: a disponibilidade 

fora da sala de aula, possibilidade de comentar sobre as provas e trabalhos, orientação e 

acompanhamento em estágios e orientação quanto a bibliografias de disciplina e material 

de apoio. 
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Curso que o respondente frequenta Disponibilidade 

fora da sala de 

aula 

Possibilidade 

de comentar 

sobre as 

provas e 

trabalhos 

Orientação e 

acompanhamento 

em estágios 

Orientação 

quanto a 

bibliografias 

de disciplina 

e material de 

apoio 

Administração 

Média 6,6458 7,0417 7,5106 7,2632 

N 96 96 94 95 

Desvio padrão 2,13728 1,84058 1,81833 1,93077 

Mínimo 1,00 1,00 4,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 

Artes 

Média 6,6216 7,0270 7,6486 7,7778 

N 37 37 37 36 

Desvio padrão 2,48720 2,03424 1,94674 1,69219 

Mínimo 1,00 2,00 2,00 3,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 

Ciências contábeis 

Média 6,9677 7,0645 7,0000 7,6452 

N 31 31 31 31 

Desvio padrão 1,68293 1,67203 1,96638 1,51764 

Mínimo 3,00 4,00 1,00 4,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 

Engenharia 

Média 5,8718 6,1026 6,3333 6,2821 

N 39 39 39 39 

Desvio padrão 2,10488 2,06213 2,26336 2,21180 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 

Letras 

Média 6,2000 7,0000 6,6842 6,7368 

N 20 20 19 19 

Desvio padrão 2,48363 2,55467 2,98240 2,76570 

Mínimo 1,00 2,00 1,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 

Matemática 

Média 7,2429 7,8143 8,0000 7,7500 

N 70 70 66 68 

Desvio padrão 2,10201 1,83598 1,68249 1,90345 

Mínimo 1,00 1,00 3,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 

Pedagogia 

Média 7,0000 7,5556 8,0476 7,9265 

N 73 72 63 68 

Desvio padrão 2,27913 2,10224 1,87882 2,13930 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 

Continua 
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Curso que o respondente frequenta Disponibilidade 

fora da sala de 

aula 

Possibilidade 

de comentar 

sobre as 

provas e 

trabalhos 

Orientação e 

acompanhamento 

em estágios 

Orientação 

quanto a 

bibliografias 

de disciplina 

e material de 

apoio 

Secretariado 

Média 6,0000 6,1429 7,7143 6,7143 

N 7 7 7 7 

Desvio 

padrão 
2,00000 2,11570 1,79947 2,21467 

Mínimo 3,00 3,00 4,00 3,00 

Máximo 9,00 8,00 9,00 9,00 

Serviço Social 

Média 6,1429 7,0000 7,5000 7,1667 

N 7 7 6 6 

Desvio 

padrão 
1,77281 1,63299 1,51658 1,16905 

Mínimo 4,00 5,00 6,00 6,00 

Máximo 9,00 10,00 10,00 9,00 

Total 

Média 6,7237 7,1662 7,4972 7,4146 

N 380 379 362 369 

Desvio 

padrão 
2,18895 2,00827 2,01001 2,03606 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 

Quadro 20 – Média geral sobre a orientação dada pelos professores. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A avaliação sobre a disponibilidade dos professores fora da sala de aula teve a 

maior média 7,2 para o curso de Matemática e 5,8 para o curso de Engenharia de Produção 

(menor média). 

A possibilidade de comentar sobre provas e trabalhos apresentou uma boa 

avaliação para todos os cursos, com destaque para Matemática com 7,8 e Pedagogia com 

7,5, quesito este que é muito importante para a segurança da aprendizagem do acadêmico.  

Quanto a orientação e acompanhamento em estágios, as médias também foram 

altas para todos os cursos, tendo Matemática e Pedagogia com as maiores medias, obtendo 

8 para ambos os cursos. 

Sobre a orientação quanto a bibliografias de disciplina e material de apoio, a 

menor avaliação ficou com Engenharia de Produção, alçando a média de 6,2 e a maior no 

curso de Pedagogia com 7,9, evidenciando a boa avaliação para todos os cursos. 

As médias gerais para estes quesitos envolvendo a orientação dada pelos 

professores ficaram consideradas boas.  A disponibilidade fora de sala de aula ficou com 
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a menor média, 6,7 e a maior ficou para a orientação e acompanhamento em estágios com 

7,49. 

 

 

4.1.4.3 Critérios de avaliação 

 

A terceira parte do bloco de serviços envolve os critérios de avaliação adotados 

em cada curso, tendo alguns aspectos a serem considerados, que terão suas avaliações 

apresentadas a seguir. 

O primeiro quesito avaliado é sobre a convergência entre a matéria a ser estudada 

e as provas. Considerada a escala de 1 a 10 do questionário, onde 1 significa muito ruim 

e 10 muito boa, o Quadro 21 demonstra que grande índice de respondentes avalia com 

ótimas notas este quesito, demonstrando que não existe convergência entre os conteúdos 

praticados e estudados em sala em relação as avaliações aplicadas aos acadêmicos. A 

média da avaliação, neste quesito, ficou em 7,4. 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

 

4,00 13 3,4 3,4 6,0 

5,00 33 8,6 8,7 14,7 

6,00 42 11,0 11,0 25,7 

7,00 77 20,1 20,2 45,9 

8,00 116 30,3 30,4 76,4 

9,00 64 16,7 16,8 93,2 

10,00 25 6,5 6,6 99,7 

35,00 1 ,3 ,3 100,0 

Total 381 99,5 100,0  

Ausente Sistema 2 ,5   

Total 383 100,0   

Quadro 21 – Convergência entre a matéria estudada e as provas. 

Fonte:  Dados da pesquisa. 

 

Quanto a transparência dos requisitos examinados, os acadêmicos demonstraram 

também uma boa avaliação, demonstrada através do Gráfico 13, com a média 7,5. O que 

chama a atenção para este gráficoé o histograma com a curva bem acentuada sobre a nota 

8, o que significa que a grande maioria dos respondentes avaliaram com a nota 8. 
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Gráfico 13 – Transparência dos requisitos examinados. 

Fonte:  Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 14 apresenta a média 7,66 para a transparência da avaliação dos exames, 

demonstrando a boa avaliação dos acadêmicos em relação a este quesito. Sendo assim, a 

grande maioria deles avaliou com notas 7, 8 e 9, como apresentado no histograma. 

 
Gráfico 14 – Transparência da avaliação dos exames. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Quadro 22 demonstra a média geral obtida em cada curso sobre os critérios de 

avaliação adotados em cada um. Em relação a convergência entre a matéria a ser estudada 

e as provas, a média que mais chama a atenção é a avaliada pelo curso de Letras, que teve 
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como média 9,1. Isso demonstra que os esforços com o curso têm proporcionado bons 

resultados. 

 

Curso que o respondente 

frequenta 

Convergência entre a 

matéria a ser estudada e as 

provas 

Transparência dos 

requisitos examinados 

Transparência da 

avaliação dos exames 

Administração 

Média 7,1856 7,3958 7,4688 

N 97 96 96 

Desvio 

padrão 
1,58988 1,48309 1,62191 

Mínimo 2,00 3,00 3,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 

Artes 

Média 7,1622 7,1081 7,4595 

N 37 37 37 

Desvio 

padrão 
1,62470 1,76043 1,57400 

Mínimo 3,00 2,00 4,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 

Ciências 

contábeis 

Média 7,2903 7,6774 7,8065 

N 31 31 31 

Desvio 

padrão 
1,53174 1,44654 1,55819 

Mínimo 4,00 4,00 3,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 

Engenharia 

Média 6,5897 6,8974 7,0256 

N 39 39 39 

Desvio 

padrão 
1,46392 1,39161 1,42325 

Mínimo 3,00 3,00 3,00 

Máximo 9,00 10,00 10,00 

Letras 

Média 9,1053 7,5000 7,5789 

N 19 18 19 

Desvio 

padrão 
6,54807 1,94785 1,98090 

Mínimo 4,00 4,00 4,00 

Máximo 35,00 10,00 10,00 

Matemática 

Média 7,4783 7,8261 7,7353 

N 69 69 68 

Desvio 

padrão 
1,85194 1,54307 1,83350 

Mínimo 1,00 3,00 2,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 

Continua 
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Curso que o respondente 

frequenta 

Convergência entre a 

matéria a ser estudada e as 

provas 

Transparência dos 

requisitos examinados 

Transparência da 

avaliação dos exames 

Pedagogia 

Média 7,9589 8,2500 8,3889 

N 73 72 72 

Desvio 

padrão 
1,47609 1,11013 1,06884 

Mínimo 3,00 5,00 6,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 

Secretariado 

Média 6,7143 5,5714 6,1429 

N 7 7 7 

Desvio 

padrão 
1,97605 2,99205 2,73426 

Mínimo 4,00 1,00 1,00 

Máximo 9,00 9,00 9,00 

Serviço Social 

Média 6,7778 7,0000 7,5556 

N 9 9 9 

Desvio 

padrão 
1,30171 1,41421 1,23603 

Mínimo 5,00 5,00 6,00 

Máximo 9,00 9,00 9,00 

Total 

Média 7,4094 7,5423 7,6561 

N 381 378 378 

Desvio 

padrão 
2,18013 1,57721 1,62808 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 

Máximo 35,00 10,00 10,00 

Quadro 22 – Média geral sobre critérios da avaliação adotadas em cada curso. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.1.4.4 Sobre a oferta de serviços 

 

A última avaliação sobre os serviços prestados pela IES é referente a oferta de 

serviços da instituição em relação a: assistência em assuntos de interesse do estudante, 

assistência na matrícula, orientação e informação antes de iniciar os estudos, orientação 

prestada pela instituição de ensino, orientação para o ingresso na vida profissional, 

orientação sobre os programas de auxílio de crédito educativo e apoio na busca de 

estágios.  

O primeiro quesito trata sobre a assistência em assuntos de interesse do estudante, 

tendo média de 6,76, como apresentado no Gráfico 15. Grande maioria dos respondentes 

avaliaram com notas 8 e 9. 
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Gráfico 15 – Assistência em assuntos de interesse do estudante. 

Fonte – Dados da pesquisa. 

 

Quando questionados sobre a assistência na matrícula, o Gráfico 16 apresenta o 

bom resultado obtido com a média 6,95. A maioria das avaliações ficaram entre as notas 

6 e 9.  

 

 
Gráfico 16 – Assistência na matrícula. 

Fonte – Dados da pesquisa. 

 

Questionados quanto a orientação e informação antes de iniciar os estudos, os 

acadêmicos avaliaram positivamente com média 6,77.  Segundo o Quadro 23, as melhores 

avaliações ficaram entre 5 e 9, como podem ser observadas. 
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 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

 

4,00 23 6,0 6,1 15,0 

5,00 41 10,7 10,8 25,8 

6,00 46 12,0 12,1 37,9 

7,00 75 19,6 19,7 57,6 

8,00 73 19,1 19,2 76,8 

9,00 63 16,4 16,6 93,4 

10,00 25 6,5 6,6 100,0 

Total 380 99,2 100,0  

Ausente Sistema 3 ,8   

Total 383 100,0   

Quadro 23 – Orientação e informação antes de iniciar os estudos. 

Fonte – Dados da pesquisa. 

 

Aos acadêmicos avaliarem o quesito orientação prestada pela instituição de 

ensino, a média 6,9 demonstra boa avaliação. E, no Quadro 24, é possível observar a 

frequência das avaliações, onde 24,5% avaliaram com nota 8, seguido de 19,8% para a 

nota 7. 

 

  Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

 

4,00 27 7,0 7,1 14,5 

5,00 23 6,0 6,1 20,6 

6,00 48 12,5 12,7 33,2 

7,00 75 19,6 19,8 53,0 

8,00 93 24,3 24,5 77,6 

9,00 67 17,5 17,7 95,3 

10,00 18 4,7 4,7 100,0 

Total 379 99,0 100,0  

Ausente Sistema 4 1,0   

Total 383 100,0   

Quadro 24 – Orientação prestada pela IES. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 17 mostra a média 7,19, que objetivava a avaliação dos acadêmicos 

sobre a orientação para o ingresso na vida profissional. Através do histograma, neste 

gráfico, também é possível observar que a maioria dos respondentes avaliaram este 

quesito com notas entre 6 e 9. 
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Gráfico 17 – Orientação para o ingresso na vida profissional. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A orientação sobre os programas de auxílio e crédito educativos teve média 6,83, 

como demonstrado no Gráfico18. Grande parte dos respondentes avaliaram este quesito 

com notas entre 7 e 9.  

 
Gráfico 18 – Orientação sobre os programas de auxílio e de crédito educativos. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O último quesito sobre a oferta de serviços na IES é sobre o apoio na busca de 

estágios. Como apresentado pelo Gráfico 19, a média ficou em 6,88. No entanto com alto 

desvio padrão, 2,38, o que demonstra alta frequência nas respostas, como demonstrado 

pela curva do histograma.  
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Gráfico 19 – Apoio na busca de estágios. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Quadro 25 apresenta a média geral de cada curso sobre cada um dos quesitos 

que compõe a variável da oferta de serviços da IES. Mediante a exposição de todas as 

médias, é possível observar que os cursos de Administração, Engenharia de Produção e 

Serviço Social consideraram os serviços prestados pela IES com as menores médias. Já, 

as melhores médias podem ser observadas pelos cursos de Ciências Contábeis, 

Matemática e Pedagogia. 

 

Curso que o 

respondente frequenta 

Assistên

cia em 

assuntos 

de 

interesse 

do 

estudante 

Assistênc

ia na 

matrícula 

Orientaç

ão e 

informaç

ão antes 

de iniciar 

os 

estudos. 

Orientaç

ão 

prestada 

pela 

Instituiçã

o de 

Ensino 

Orientaç

ão para o 

ingresso 

na vida 

profissio

nal 

Orientaç

ão sobre 

os 

programa

s de 

auxílio e 

de 

crédito 

educativ

o 

Apoio na 

busca de 

estágios 

Administraç

ão 

Média 6,3814 6,4688 6,2784 6,5155 6,9792 6,4536 6,2396 

N 97 96 97 97 96 97 96 

Desvio 

padrão 
1,96025 2,25226 2,32622 2,18476 2,16177 2,23150 2,56595 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Continua 
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Curso que o 

respondente frequenta 

Assistên

cia em 

assuntos 

de 

interesse 

do 

estudante 

Assistênc

ia na 

matrícula 

Orientaç

ão e 

informaç

ão antes 

de iniciar 

os 

estudos. 

Orientaç

ão 

prestada 

pela 

Instituiçã

o de 

Ensino 

Orientaç

ão para o 

ingresso 

na vida 

profissio

nal 

Orientaç

ão sobre 

os 

programa

s de 

auxílio e 

de 

crédito 

educativ

o 

Apoio na 

busca de 

estágios 

Artes 

Média 6,8649 7,4595 6,8108 6,9730 7,0811 6,2432 7,0278 

N 37 37 37 37 37 37 36 

Desvio 

padrão 
1,33671 1,80423 2,22158 2,21719 1,97735 2,40838 2,52401 

Mínimo 4,00 3,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

Máximo 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 10,00 

Ciências 

contábeis 

Média 7,1724 6,8667 7,1333 7,1000 7,8000 6,8667 7,1333 

N 29 30 30 30 30 30 30 

Desvio 

padrão 
1,71275 1,88887 2,06336 1,64736 1,49482 1,69651 1,54771 

Mínimo 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 

Máximo 10,00 9,00 10,00 9,00 10,00 9,00 10,00 

Engenharia 

Média 6,3158 6,6923 6,2564 6,4872 6,2368 6,4595 6,0513 

N 38 39 39 39 38 37 39 

Desvio 

padrão 
1,59569 1,90779 1,66572 1,90390 1,97873 1,95213 2,13922 

Mínimo 3,00 1,00 3,00 1,00 1,00 3,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 9,00 9,00 10,00 9,00 9,00 

Letras 

Média 6,5000 7,2500 7,5789 6,9500 7,4000 7,4500 7,1053 

N 20 20 19 20 20 20 19 

Desvio 

padrão 
2,50263 1,99671 1,77375 2,16370 1,90291 2,01246 2,60117 

Mínimo 1,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Matemática 

Média 7,1449 7,2319 7,0870 7,1739 7,3529 7,0882 7,4154 

N 69 69 69 69 68 68 65 

Desvio 

padrão 
1,79276 2,06615 2,11256 2,04333 2,01313 2,19045 2,17868 

Mínimo 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Pedagogia 

Média 7,0822 7,2329 7,0685 7,3944 7,6944 7,4306 7,8182 

N 73 73 73 71 72 72 66 

Desvio 

padrão 
2,05314 2,21435 2,18154 1,90097 1,63275 1,98463 2,07482 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Secretariado 

Média 7,2857 7,0000 7,5714 7,7143 7,0000 6,8571 7,2857 

N 7 7 7 7 7 7 7 

Desvio 

padrão 
1,25357 1,41421 1,61835 1,79947 2,00000 1,46385 2,21467 

Mínimo 6,00 6,00 5,00 5,00 4,00 6,00 3,00 

Máximo 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Continua 
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Curso que o 

respondente frequenta 

Assistên

cia em 

assuntos 

de 

interesse 

do 

estudante 

Assistênc

ia na 

matrícula 

Orientaç

ão e 

informaç

ão antes 

de iniciar 

os 

estudos. 

Orientaç

ão 

prestada 

pela 

Instituiçã

o de 

Ensino 

Orientaç

ão para o 

ingresso 

na vida 

profissio

nal 

Orientaç

ão sobre 

os 

programa

s de 

auxílio e 

de 

crédito 

educativ

o 

Apoio na 

busca de 

estágios 

Serviço 

Social 

Média 5,4444 6,1111 5,7778 6,0000 6,1111 6,5556 4,5556 

N 9 9 9 9 9 9 9 

Desvio 

padrão 
1,74005 1,83333 2,22361 1,80278 2,80377 2,40370 2,87711 

Mínimo 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

Máximo 8,00 8,00 8,00 8,00 9,00 10,00 8,00 

Total 

Média 6,7573 6,9474 6,7711 6,9208 7,1857 6,8302 6,8856 

N 379 380 380 379 377 377 367 

Desvio 

padrão 
1,88819 2,08838 2,15561 2,04424 1,99267 2,13577 2,38918 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máximo 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Quadro 25 – Média geral das ofertas de serviços da IES. 

Fonte – Dados da pesquisa. 

 

4.1.5 Confiança nas Políticas e Práticas Gerencias 

 

O bloco V contempla a confiança nas políticas e práticas gerenciais e nos 

professores. Neste caso, a escala permanece de 1 a 10, sendo que 1 significa: nada 

confiável – muito incompetente – de baixíssima integridade – muito não responsiva; e 10 

significa – muito confiável – muito competente – de altíssima integridade – muito 

responsiva. 

Os acadêmicos foram questionados sobre o sentimento de confiança na instituição 

e também se sentiam, ou não, confiança em professores e funcionários. Os gráficos 20 e 

21 apresentam as médias para estes quesitos importantíssimos para o bom relacionamento 

entre instituição e acadêmicos. 
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Gráfico 20 – Confiança em professores e funcionários.  

Fonte: Dados da pesquisa.     

 

Ambas as médias apresentadas são positivas, sendo que a confiança em 

professores e funcionários obteve média 7,67. A confiança na instituição obteve média 

7,5, ficando evidente assim, que os acadêmicos possuem boa confiança para com os 

quesitos questionados.                                    

 

 
Gráfico 21 – Confiança na IES.    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os acadêmicos foram indagados sobre a competência da instituição, professores 

e funcionários, sendo os resultados apresentados com os gráficos 22 e 23. 
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Gráfico 22 – Competência da IES.    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 22 demonstra, através da média 7,3, que os acadêmicos consideram a 

instituição confiável. Já, O Gráfico 23 apresenta a média 7,58 e diz respeito a competência 

de professores e funcionários. 

 

 
Gráfico 23 – Competência dos professores e funcionários.    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ambas as médias demonstram que os acadêmicos consideram competentes a IES, 

professores e funcionários. O desvio padrão apresentado nos dois casos, que pode ser 
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observados nos gráficos 22 e 23, pode ocorrer pela grande variedade de respondentes 

optando por avaliações distintas, em ambos os casos. 

Sobre a integridade sentida pelos acadêmicos em relação a IES e aos professores 

e funcionários da instituição, as médias se assemelharam, ficando 7,4 e 7,5, 

respectivamente, como exposto no Quadro 26. 

 

 Eu sinto que a IES é íntegra Sobre professores e funcionários da 

Instituição - integridade 

N 
Válido 360 360 

Ausente 23 23 

Média 7,4389 7,5778 

Erro padrão 2,32382 2,27364 

Quadro 26 – Média da integridade. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O Quadro 27 apresenta a frequência das avaliações para cada um dos quesitos: 

integridade da instituição, e de professores e funcionários, sendo possível perceber a 

similaridade sobre cada uma das notas. De acordo com o exposto no quadro, fica evidente 

que os acadêmicos respondentes consideram alta a integridade da instituição. 

 

              Sobre a IES - integridade 
Sobre professores e funcionários da Instituição - 

integridade 

  

Frequê

ncia 

Porcen

tual 

Porcen

tagem 

válida 

Porcenta

gem 

acumula

tiva   

Frequê

ncia 

Porcen

tual 

Porcenta

gem 

válida 

Porcen

tagem 

acumu

lativa 

Válido 1,00 19 5,0 5,3 5,3 Válido 1,00 14 3,7 3,9 3,9 

2,00 5 1,3 1,4 6,7 2,00 9 2,3 2,5 6,4 

3,00 4 1,0 1,1 7,8 3,00 4 1,0 1,1 7,5 

4,00 8 2,1 2,2 10,0 4,00 9 2,3 2,5 10,0 

5,00 28 7,3 7,8 17,8 5,00 20 5,2 5,6 15,6 

6,00 27 7,0 7,5 25,3 6,00 26 6,8 7,2 22,8 

7,00 45 11,7 12,5 37,8 7,00 44 11,5 12,2 35,0 

8,00 84 21,9 23,3 61,1 8,00 85 22,2 23,6 58,6 

9,00 84 21,9 23,3 84,4 9,00 86 22,5 23,9 82,5 

10,00 56 14,6 15,6 100,0 10,00 63 16,4 17,5 100,0 

Total 360 94,0 100,0 
 

Total 360 94,0 100,0 
 

Ausente Siste

ma 

23 6,0 
  

Ausente Siste

ma 

23 6,0 
  

Total 383 100,0 
  

Total 383 100,0 
  

Quadro 27 – Integridade da IES, professores e funcionários. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

     

O último quesito avaliado corresponde se os acadêmicos consideram tanto a 

instituição, quanto professores e funcionários responsivos ou não. 

O Quadro 28 expõe a frequência das avaliações quanto a responsividade da 

instituição, e dos professores e funcionários. Novamente, é possível perceber a paridade 
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das notas mais escolhidas. As médias estão expostas no quadro 28, onde 7,3 foi a 

avaliação dada quanto questionados se a IES é responsiva ou não. A média 7,5 foi 

atribuída quando a intenção era saber se professores e funcionários eram não responsivos 

ou muito responsivos. 

Eu sinto que a IES é responsiva 
Sobre professores e funcionários da Instituição - 

responsiva 

  

Frequên

cia 

Porcen

tual 

Porcen

tagem 

válida 

Porcenta

gem 

acumula

tiva   

Frequên

cia 

Porcen

tual 

Porcenta

gem 

válida 

Porcenta

gem 

acumula

tiva 

Váli

do 

1,00 18 4,7 5,1 5,1 Váli

do 

1,00 17 4,4 4,7 4,7 

2,00 5 1,3 1,4 6,5 2,00 9 2,3 2,5 7,2 

3,00 6 1,6 1,7 8,2 3,00 7 1,8 1,9 9,2 

4,00 9 2,3 2,5 10,7 4,00 4 1,0 1,1 10,3 

5,00 27 7,0 7,6 18,3 5,00 25 6,5 6,9 17,2 

6,00 36 9,4 10,1 28,5 6,00 22 5,7 6,1 23,3 

7,00 41 10,7 11,5 40,0 7,00 40 10,4 11,1 34,4 

8,00 73 19,1 20,6 60,6 8,00 73 19,1 20,3 54,7 

9,00 85 22,2 23,9 84,5 9,00 97 25,3 26,9 81,7 

10,0

0 

55 14,4 15,5 100,0 10,0

0 

66 17,2 18,3 100,0 

Total 355 92,7 100,0 
 

Total 360 94,0 100,0 
 

Ause

nte 

Siste

ma 

28 7,3 
  

Ause

nte 

Siste

ma 

23 6,0 
  

Total 383 100,0 
  

Total 383 100,0 
  

Quadro 28 – Responsividade da IES, professores e funcionários. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O quadro 29 expõe as médias da pesquisa sobre a responsividade da IES, bem 

como de seus funcionários e professores, sendo que, os acadêmicos consideram tanto a 

IES quanto professores e funcionários como responsivos. 

 Eu sinto que a IES é responsiva Sobre professores e 

funcionários da Instituição - 

responsiva 

N 
Válido 355 360 

Ausente 28 23 

Média 7,3775 7,5722 

Erro padrão 2,34787 2,38620 

Quadro 29 – Média da Responsividade da IES, professores e funcionários. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Quadro 30 apresenta a média geral de cada curso sobre: a confiança nas políticas 

e práticas gerenciais e nos professores. 
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Curso que o 

respondente 

frequenta 

Eu sinto 

que a 

IES é 

Confiáv

el 

Sobre 

professo

res e 

funcion

ários da 

Instituiç

ão - 

Confiáv

el 

Eu sinto 

que a 

IES é 

Compet

ente 

Sobre 

professo

res e 

funcion

ários da 

Instituiç

ão - 

compete

nte 

Eu sinto 

que a 

IES é 

íntegra 

Sobre 

professo

res e 

funcion

ários da 

Instituiç

ão - 

integrid

ade 

Eu sinto 

que a 

IES é 

responsi

va 

Sobre 

profess

ores e 

funcion

ários da 

Instituiç

ão - 

responsi

va 

Administra

ção 

Média 7,0213 7,5368 7,0851 7,3021 7,1489 7,4316 7,0215 7,4105 

N 94 95 94 96 94 95 93 95 

Desvio 

padrão 
2,50152 2,17241 2,25121 2,37141 2,37350 2,30473 2,39101 2,37225 

Mínim

o 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máxim

o 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Artes 

Média 8,1714 8,2059 7,5152 8,1176 7,6471 8,0303 7,7576 8,0606 

N 35 34 33 34 34 33 33 33 

Desvio 

padrão 
1,58087 1,62889 2,10833 1,82183 2,11606 2,02307 2,12177 2,12043 

Mínim

o 
5,00 4,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máxim

o 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Ciências 

contábeis 

Média 8,0690 8,1724 7,7333 7,9677 8,0345 8,1379 8,2000 8,0690 

N 29 29 30 31 29 29 30 29 

Desvio 

padrão 
1,94442 1,94696 2,30342 2,37324 1,88002 1,99507 1,88277 2,26670 

Mínim

o 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máxim

o 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Engenharia Média 6,7179 6,9744 6,6667 6,8205 7,0769 6,9231 6,8158 6,7692 

 

N 39 39 39 39 39 39 38 39 

Desvio 

padrão 
1,66936 1,59748 1,88251 1,87605 1,84083 1,78273 1,79873 2,10840 

Mínim

o 
1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

Máxim

o 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Letras 

Média 6,8889 7,0000 6,7059 7,0556 6,3333 7,3500 5,7647 6,7778 

N 18 19 17 18 18 20 17 18 

Desvio 

padrão 
2,84685 2,51661 2,75601 2,36325 3,02927 2,51888 2,99018 2,66912 

Mínim

o 
1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

Máxim

o 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Matemátic

a 

Média 7,5909 7,7164 7,3231 7,6970 7,5077 7,6364 7,5303 7,5522 

N 66 67 65 66 65 66 66 67 

Desvio 

padrão 
2,19073 2,33424 2,38555 2,36623 2,35931 2,51541 2,44458 2,68714 

Mínim

o 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máxim

o 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Continua 
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Curso que o 

respondente 

frequenta 

Eu sinto 

que a 

IES é 

Confiáv

el 

Sobre 

professo

res e 

funcion

ários da 

Instituiç

ão - 

Confiáv

el 

Eu sinto 

que a 

IES é 

Compet

ente 

Sobre 

professo

res e 

funcion

ários da 

Instituiç

ão - 

compete

nte 

Eu sinto 

que a 

IES é 

íntegra 

Sobre 

professo

res e 

funcion

ários da 

Instituiç

ão - 

integrid

ade 

Eu sinto 

que a 

IES é 

responsi

va 

Sobre 

profess

ores e 

funcion

ários da 

Instituiç

ão - 

responsi

va 

Pedagogia 

Média 8,3125 8,2273 7,9851 8,2462 8,0462 8,0806 8,0323 8,1905 

N 64 66 67 65 65 62 62 63 

Desvio 

padrão 
1,99105 2,21738 2,28627 2,03892 2,32131 2,03493 2,17261 2,05456 

Mínim

o 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máxim

o 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Secretariad

o 

Média 5,8571 6,4286 6,0000 6,2857 6,5714 6,4286 7,0000 6,8571 

N 7 7 7 7 7 7 7 7 

Desvio 

padrão 
3,38765 3,50510 3,55903 3,81725 3,50510 3,73529 3,46410 4,05909 

Mínim

o 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máxim

o 
9,00 10,00 9,00 10,00 9,00 9,00 9,00 10,00 

Serviço 

Social 

Média 7,4444 6,5556 7,0000 6,6667 7,3333 6,0000 7,0000 7,3333 

N 9 9 9 9 9 9 9 9 

Desvio 

padrão 
1,33333 2,55495 1,80278 2,00000 2,00000 2,29129 2,34521 1,50000 

Mínim

o 
6,00 1,00 4,00 3,00 4,00 1,00 3,00 5,00 

Máxim

o 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 9,00 10,00 10,00 

Total 

Média 7,4986 7,6740 7,3019 7,5753 7,4389 7,5778 7,3775 7,5722 

N 361 365 361 365 360 360 355 360 

Desvio 

padrão 
2,23622 2,18775 2,30464 2,27817 2,32382 2,27364 2,34787 2,38620 

Mínim

o 
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Máxim

o 
10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Quadro 30 – Média geral Confiança. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.1.6 Intenção de Relacionamento 

O bloco VI contempla os itens da intenção de relacionamento: envolvimento – 

expectativas – qualidade – feedback – medo de perder o relacionamento – intenção de 

construir um relacionamento – satisfação quanto aos serviços da IES como um todo. 

Assim, como para os constructos anteriores, este mantém a escala, sendo 1 a nota 

mais baixa e 10 a nota mais alta. 

O Quadro 31 apresenta as médias sobre cada quesito da intenção de 

relacionamento sobre cada curso pesquisado. 
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Curso que o 

respondente frequenta 

Relaciona

mento 

Envolvime

nto 

Relacionamen

to 

Expectativas 

Relacionamne

to qualidade 

Relac 

relacionamen

to Feedback 

Medo de 

perder 

relacionament

o 

Administraç

ão 

Média 6,5876 7,0928 6,3436 5,8041 5,7010 

N 97 97 97 97 97 

Desvio 

padrão 
1,64176 1,71137 1,94511 1,82511 2,35591 

Artes 

Média 6,5833 6,8750 6,2037 5,8056 6,3056 

N 36 36 36 36 36 

Desvio 

padrão 
1,71756 1,85309 1,97970 1,79395 2,18853 

Ciências 

contábeis 

Média 6,7639 7,4833 7,0167 6,4000 6,1333 

N 30 30 30 30 30 

Desvio 

padrão 
1,11998 1,17064 1,52146 1,62629 1,94286 

Engenharia 

Média 5,8772 6,3421 5,9737 5,6316 5,5000 

N 38 38 38 38 38 

Desvio 

padrão 
1,86769 1,62790 2,01851 1,80721 2,02351 

Letras 

Média 6,4500 7,4211 6,1167 5,7250 6,3250 

N 20 19 20 20 20 

Desvio 

padrão 
1,99110 2,12957 2,07541 2,13662 2,54059 

Matemática 

Média 7,0336 7,6567 6,9646 5,8387 6,5985 

N 67 67 66 62 66 

Desvio 

padrão 
1,62188 1,59119 1,56471 1,75969 2,26210 

Pedagogia 

Média 7,3079 7,9178 7,3265 6,6884 6,8714 

N 72 73 73 69 70 

Desvio 

padrão 
1,77200 1,78344 1,85560 1,91569 2,13101 

Secretariado 

Média 6,8929 6,9286 5,5238 4,8571 5,9286 

N 7 7 7 7 7 

Desvio 

padrão 
2,21198 1,76608 1,91347 ,69007 1,78952 

Serviço 

Social 

Média 6,3611 6,2222 5,5926 5,8333 5,8889 

N 9 9 9 9 9 

Desvio 

padrão 
,79167 1,46012 1,48864 1,56125 1,98081 

Total 

Média 6,7398 7,2806 6,6011 5,9851 6,1944 

N 376 376 376 368 373 

Desvio 

padrão 
1,71057 1,74902 1,89611 1,83641 2,24067 

Quadro 31 – Média geral Envolvimento, Expectativa, Qualidade Feedback, Medo de perder o 

relacionamento. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

 

4.1.6.1 Envolvimento 
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O Gráfico 24 apresenta a avaliação dos respondentes quando questionados sobre 

o envolvimento em atividades extraclasse. Através do histograma, é possível perceber a 

grande divergência entre as avaliações. No entanto, a grande maioria optou entre as notas 

5 e 9. O resultado desta avaliação gerou uma média de 6,7 para o quesito envolvimento 

em atividades extraclasse. 

 

Gráfico 24 – Envolvimento com atividades extraclasse.    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os acadêmicos foram questionados quanto a sua satisfação em participar de 

atividades promovidas pela IES. Para este quesito, os respondentes demonstraram uma 

boa avaliação, exposta pelo histograma do Gráfico 25 e avaliada, pela maioria, com nota 

8. A média sobre a satisfação em participar de atividades pela IES ficou em 7,03, sendo 

considerada uma boa avaliação. 
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Gráfico 25 – Satisfação pela participação em atividades promovidas pela IES.    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 26 demonstra a avaliação dos acadêmicos por gostarem de ser 

identificados como bom aluno pela IES. A maioria dos respondentes avaliaram com 

notas entre 6 e 10, ficando a média em 7,4. 

 
Gráfico 26 – Gostar de ser identificado como um bom aluno.    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao responderem se não se veem participando de outra IES, a média encontrada 

nas avaliações foi de 5,66, ficando bem dividida, como visto no Gráfico 27.  O maior 

número de respondentes optou pelas notas 1, 5, 6 e 7, o que demonstra a discrepância 

entre as opiniões. 
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Gráfico 27 – Não me vejo participando de outra IES.    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

4.1.6.2 Expectativas 

 

O primeiro quesito deste constructo questiona os acadêmicos se possuem suas 

próprias expectativas quando inicia um novo semestre.  

O Quadro 32 apresenta as frequências das avaliações sobre cada nota, chamando 

a atenção para a nota 8 com 26,9% dos respondentes. As notas 1 à 4 envolveram apenas 

5,3% dos respondentes.  

 

 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

 

4,00 8 2,1 2,1 5,3 

5,00 30 7,8 8,0 13,3 

6,00 39 10,2 10,4 23,7 

7,00 57 14,9 15,2 38,8 

8,00 101 26,4 26,9 65,7 

9,00 77 20,1 20,5 86,2 

10,00 52 13,6 13,8 100,0 

Total 376 98,2 100,0  

Ausente Sistema 7 1,8   

Total 383 100,0   

Quadro 32 – Tenho minhas próprias expectativas quando inicia um novo semestre. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Quando questionados sobre suas próprias expectativas, os acadêmicos 

responderam de forma positiva, sendo encontrada uma média de 7,6, gerando uma 
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avaliação considerada boa, visto que assumem suas próprias expectativas sem sofrer 

influências de fatores externos.  

Os acadêmicos foram questionados se, de modo geral, a IES atendeu suas 

expectativas, e a avaliação dos mesmos está demonstrada no Quadro 33 com a frequência 

de respostas.  

 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

 

4,00 19 5,0 5,1 10,5 

5,00 49 12,8 13,1 23,6 

6,00 54 14,1 14,5 38,1 

7,00 63 16,4 16,9 55,0 

8,00 81 21,1 21,7 76,7 

9,00 60 15,7 16,1 92,8 

10,00 27 7,0 7,2 100,0 

Total 373 97,4 100,0  

Ausente Sistema 10 2,6   

Total 383 100,0   

Quadro 33 – A IES atendeu minhas expectativas. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A nota 8 teve 21,7% de respondentes, seguida da nota 7 com 16,9% de 

respondentes, e a nota 9 com 16,1% de respondentes. A média ficou em 6,9 e é 

considerada uma boa avaliação para este critério, na qual a maioria das notas escolhidas 

foi acima de 5. Essa avaliação demonstra que a instituição atingiu a expectativa de boa 

parte de seus acadêmicos.  

 

4.1.6.2 Qualidade 

 

Este constructo contempla a importância da qualidade considerada pelos 

acadêmicos sobre a instituição pesquisada. 

O primeiro quesito avaliado trata da importância ou não do acadêmico quanto a 

qualidade do serviço ser inferior ao da concorrência. O Quadro 34 apresenta a frequência 

das avaliações sob cada nota, onde quanto mais próximo de 1 a resposta descreve que os 

acadêmicos não se importam se a qualidade é inferior da concorrência, porém quanto 

mais próximo a 10, demonstra que os mesmos possuem sim preocupação com um serviço 

de qualidade melhor que o da concorrência. 

A nota 1 foi escolhida por 9,4% dos respondentes, no entanto a maioria deles 

optaram por notas mais altas, como o 7 com 18,2% de respondentes. A média, para este 

quesito, ficou em 6,05, apesar de ser uma média considerada positiva, é possível observar 
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a divisão de opinião dos acadêmicos sobre se importarem ou não em a instituição possuir 

uma qualidade de serviço superior ou inferior ao da concorrência. 

 

 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

Válido 

1,00 35 9,1 9,4 9,4 

2,00 13 3,4 3,5 12,9 

3,00 16 4,2 4,3 17,2 

4,00 18 4,7 4,8 22,0 

5,00 49 12,8 13,1 35,1 

6,00 58 15,1 15,5 50,7 

7,00 68 17,8 18,2 68,9 

8,00 57 14,9 15,3 84,2 

9,00 37 9,7 9,9 94,1 

10,00 22 5,7 5,9 100,0 

Total 373 97,4 100,0  

Ausente Sistema 10 2,6   

Total 383 100,0   

Quadro 34 – Não importa se a qualidade do serviço é inferior da concorrência. 

Fonte – Dados da pesquisa. 

 

Os acadêmicos, também, foram questionados se eles se importam do preço dos 

serviços desta IES ser maior que o da concorrência.  

O Gráfico 28 apresenta as avaliações dos respondentes, sendo que a média 

encontrada foi de 5,96, demonstrando a divisão de opiniões. Através do gráfico 

histograma, é possível perceber a variação de opinião dos acadêmicos em relação a 

importância do preço do serviço ser superior ou inferior ao da concorrência. 

 
Gráfico 28 – Não me importo se o preço do serviço é maior do que a concorrência.    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 



86 
 

O Gráfico 29 apresenta a avaliação do último quesito do constructo qualidade, e 

apresenta a avaliação dos acadêmicos quanto a preocupação com a qualidade do serviço. 

Como pode ser observado no histograma do Gráfico 29, os respondentes 

avaliaram este quesito com notas 8, 9 e 10, o que demonstra a preocupação dos mesmos 

quanto a qualidade dos serviços prestado pela IES, ficando a média ficou em 7,7. O fato 

dos acadêmicos se preocuparem com a qualidade faz com que a cobrança e troca de 

informações seja estimulada entre eles e a IES.  

 
Gráfico 29 – Eu me preocupo com a qualidade do serviço da IES.    

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.1.6.4 Feedback 

 

O feedback é um dos constructos considerados, nesta pesquisa, quanto a intenção 

de relacionamento entre acadêmicos e a instituição.  

Quando um feedback é considerado negativo por parte dos consumidores do 

serviço, o mesmo expõe a empresa, ou neste caso, a instituição, fornecendo um aspecto 

negativo para a sociedade que a cerca, diminuindo sua credibilidade para com possíveis 

consumidores e também junto aos participantes, que são fornecedores de produtos ou 

serviços para o mesmo ambiente.  
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Gráfico 30 – Eu gostaria de fornecer feedback positivo sobre o serviço oferecido pela IES. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O fato dos acadêmicos retribuírem um feedback positivo demonstra que estão 

preocupados em disseminar o que obtiveram com a IES, o que contribui também para o 

conhecimento da satisfação dos mesmos. O Gráfico 30 apresenta a avaliação positiva por 

boa parte dos respondentes, visto que a curvatura do histograma se acentua a direita, 

permitindo a média chegar em 7,06. 

Já, o Gráfico 31 apresenta a curvatura para a esquerda, correspondendo a média 

de 4,8 e demonstrando que poucos são os acadêmicos que dariam um feedback negativo 

sobre a IES. 

 
Gráfico 31 – Eu gostaria de fornecer feedback negativo sobre o serviço oferecido pela IES. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.1.6.5 Medo de perder o relacionamento 

 

Esta análise apresenta os dois quesitos do constructo simultaneamente. Quando 

questionados sobre o medo de perder o relacionamento com a IES ao finalizar o curso, o 

quadro 44 expõe a média em 5,7, demonstrando a divisão de opinião dos acadêmicos. 

Quando questionados sobre o medo de perder o relacionamento com as pessoas 

que interagem através da IES ao finalizar o curso, o Quadro 35 apresenta a média de 6,6, 

o que demonstra uma preocupação maior em perder o relacionamento com amigos e 

colegas do que com a instituição, propriamente.  

 

 Quando eu penso finalizar meu curso 

de graduação, tenho medo de perder 

a relação com a IES. 

Quando eu penso em finalizar meu curso de 

graduação, tenho medo de perder a relação com 

as pessoas que interajo na IES. 

N 
Válido 371 368 

Ausente 12 15 

Média 5,7305 6,6549 

Erro padrão 2,56749 2,45236 

Quadro 35 – Média do constructo medo de perder o relacionamento. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Através do Quadro 36, é possível observar a discrepância das opiniões que tiveram 

as médias sobre o medo de perder a relação com a IES e o medo de perder a relação com 

as pessoas que interagem na IES. 

Medo de perder a relação com a IES. 
Medo de perder a relação com as pessoas que 

interajo na IES. 

  

Frequên

cia 

Porcen

tual 

Porcenta

gem 

válida 

Porcenta

gem 

acumula

tiva   

Frequê

ncia 

Porcen

tual 

Porcen

tagem 

válida 

Porcent

agem 

acumul

ativa 

Váli

do 

1,00 42 11,0 11,3 11,3 Váli

do 

1,00 22 5,7 6,0 6,0 

2,00 13 3,4 3,5 14,8 2,00 8 2,1 2,2 8,2 

3,00 24 6,3 6,5 21,3 3,00 15 3,9 4,1 12,2 

4,00 19 5,0 5,1 26,4 4,00 16 4,2 4,3 16,6 

5,00 58 15,1 15,6 42,0 5,00 45 11,7 12,2 28,8 

6,00 63 16,4 17,0 59,0 6,00 53 13,8 14,4 43,2 

7,00 42 11,0 11,3 70,4 7,00 44 11,5 12,0 55,2 

8,00 60 15,7 16,2 86,5 8,00 76 19,8 20,7 75,8 

9,00 32 8,4 8,6 95,1 9,00 47 12,3 12,8 88,6 

10,0

0 

18 4,7 4,9 100,0 10,0

0 

42 11,0 11,4 100,0 

Total 371 96,9 100,0 
 

Total 368 96,1 100,0   

Ause

nte 

Siste

ma 

12 3,1 
  

Ause

nte 

Siste

ma 

15 3,9 
 

  

Total 383 100,0 
  

Total 383 100,0 
 

  

Quadro 36 – Frequência do constructo medo de perder o relacionamento. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.1.6.6 Intenção de construir um relacionamento 

 

Este constructo teve o objetivo de validar a intenção de relacionamento dos 

acadêmicos para com a instituição abordando aspectos relacionados a participação destes 

junto a IES. 

O primeiro quesito avaliado questiona se os acadêmicos recomendariam a IES 

para amigos, vizinhos e parentes, ou seja, para as pessoas próximas. Mediante o Gráfico 

32, a média das avaliações ficou em 7,6, demonstrando, positivamente, que os 

respondentes indicariam a IES. 

 

 
Gráfico 32 – Recomendaria a IES para amigos, vizinhos e parentes. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Outro quesito abordado para os acadêmicos é se eles optariam novamente pela 

IES, caso fossem realizar outro curso. O Gráfico 33 apresenta a média de 7,3 e confirma 

o retorno dos acadêmicos para a instituição, quando preciso. 
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Gráfico 33 – Optaria novamente pela IES. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O último questionamento busca saber se o acadêmico utilizaria mais de 50% do 

seu orçamento destinado para educação, com cursos oferecidos pela IES em questão. A 

média deste quesito ficou um pouco abaixo das duas anteriores, mas ainda assim ficou 

uma boa média, 6,36. Conforme evidenciado no Gráfico 34, é possível ver a curvatura 

mediante as avaliações. 

 

 
Gráfico 34 – Utilizaria mais de 50% do orçamento para educação com esta IES. 

Fonte:  Dados da pesquisa. 
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4.1.6.7 Satisfação 

 

No último ponto da pesquisa, os acadêmicos foram questionados sobre a sua 

satisfação quanto a instituição como um todo, mediante uma escala de 3 pontos – nada 

satisfeito – pouco satisfeito – muito satisfeito.  

Buscando atender ao terceiro objetivo específico, apontar como está a satisfação 

dos acadêmicos com a IES. Para isso, são apresentados as médias e os quadros de 

frequência. 

Satisfação quanto aos serviços da IES como um todo 

 Frequência Porcentual Porcentagem válida Porcentagem acumulativa 

Válido 

nada satisfeito 5 1,3 1,4 1,4 

pouco satiseito 151 39,4 42,5 43,9 

muito satisfeito 199 52,0 56,1 100,0 

Total 355 92,7 100,0  

Ausente Sistema 28 7,3   

Total 383 100,0   

Quadro 37 – Satisfação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Quadro 37 demonstra a frequência sobre cada item da escala, onde apenas 1,4% 

dos respondentes se dizem nada satisfeitos, 42,5% pouco satisfeitos e 56,1% muito 

satisfeitos. A média, para este quesito, ficou em 2,54, quando a máxima seria 3 para muito 

satisfeito.  

O Quadro 38 apresenta as médias de cada curso sobre a satisfação dos acadêmicos. 

Como pode ser observado, o curso de Ciências Contábeis demonstra a média mais alta 

2,86, seguido de Pedagogia com 2,73, de Letras com 2,65 e Administração com 2,55. O 

curso de Engenharia de Produção é o que demonstra a menor média quanto a satisfação 

de seus acadêmicos sobre a IES como um todo, com 2,25, mas ainda assim considerada 

boa. 

Curso que o respondente frequenta Média N Desvio padrão 

Administração 2,5521 96 ,49989 

Artes 2,4286 35 ,50210 

Ciências contábeis 2,8621 29 ,35093 

Engenharia 2,2571 35 ,50543 

Letras 2,6500 20 ,48936 

Matemática 2,4237 59 ,62155 

Pedagogia 2,7313 67 ,44661 

Secretariado 2,3333 6 ,51640 

Serviço Social 2,3750 8 ,51755 

Total 2,5465 355 ,52611 

Quadro 38 – Média de cada curso da satisfação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 



92 
 

Através da análise de correspondência apresentada no Quadro 39, é possível 

identificar quantos respondentes se dizem nada satisfeitos, pouco satisfeitos ou muito 

satisfeitos em relação a cada curso. A partir do conhecimento sobre a satisfação dos 

respondentes identificada por curso, torna mais plausível e rápida a absorção de possíveis 

de falhas e problemas específicos referentes cada um dos mesmos, ou da IES para com o 

curso. 

 

 

Curso que o respondente frequenta 

Satisfação quanto aos serviços da IES como um todo 

nada satisfeito pouco satiseito muito satisfeito Margem ativa 

Administração 0 43 53 96 

Artes 0 20 15 35 

Ciências contábeis 0 4 25 29 

Engenharia 1 24 10 35 

Letras 0 7 13 20 

Matemática 4 26 29 59 

Pedagogia 0 18 49 67 

Secretariado 0 4 2 6 

Serviço Social 0 5 3 8 

Margem ativa 5 151 199 355 

Quadro 39 – Tabela de correspondência da satisfação por curso. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O curso de Administração não teve nenhum respondente identificado como nada 

satisfeito, mas possui 43 que se disseram pouco satisfeitos. Além deles, 53 que se 

consideram muito satisfeitos.  

O curso de Artes, também, não teve nenhum respondente nada satisfeito, porém, 

20 se disseram pouco satisfeitos, sendo a maioria deles. Na opção muito satisfeitos, 

incluem-se 15 respondentes. 

O curso de Ciências Contábeis surpreendeu na avaliação da satisfação, pois obteve 

25 respondentes se dizendo muito satisfeitos, apenas 4 pouco satisfeito, e nenhum se 

dizendo nada satisfeito. Por ser um curso que está ainda em sua primeira turma e seu 

primeiro ano de atuação, é importante que haja acompanhamento assíduo sobre a 

satisfação desses acadêmicos, mantendo essa qualidade para turmas futuras. 

O curso de Engenharia de Produção é o que mais possui respondentes pouco 

satisfeitos, 24 mais precisamente. Apenas 10 que se consideram muito satisfeitos e um 

que diz estar nada satisfeito.  

Dos 20 respondentes de Letras, 13 se dizem muito satisfeitos, 7 pouco satisfeitos, 

e nenhum argumentou como nada satisfeito. Avaliação considerada positiva para o curso 

de Letras. 
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No curso de Matemática ocorreu quase um empate entre os muito satisfeitos e os 

pouco satisfeitos, já que 29, respondentes se dizem muito satisfeitos e 26 se dizem pouco 

satisfeitos.  

Pedagogia é o curso que mais surpreendeu com o índice de satisfação, pois dos 67 

respondentes, 49 se dizem muito satisfeitos, apenas 18 pouco satisfeitos, e ninguém se 

identificou como nada satisfeito. 

Os cursos de Secretariado e Serviço Social tiveram poucos respondentes e, ainda 

assim, a maioria deles se dizem pouco satisfeitos com a IES. 

A partir dos dados apresentados no Quadros 37, 38 e 39, é possível atender ao 

terceiro objetivo específico, sendo que o índice de acadêmicos que se dizem nada 

satisfeitos é baixíssimo, porém mesmo a maioria dos respondentes (56,1%) terem dito 

estar muito satisfeito, o índice de acadêmicos que disseram estar pouco satisfeito com a 

instituição também é alto (42,5%). 

Neste sentido, é importante que a instituição considere esses percentuais de pouca 

satisfação, que também são demonstrados na análise da avaliação para cada curso. De 

qualquer forma, o índice de satisfação ainda é considerado bom. 

 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A análise, a seguir, descreve a satisfação dos respondentes sobre cada um dos 

constructos propostos com o objetivo geral, que foi de verificar quais das variáveis 

prevalecem mais fortemente associadas ao seu relacionamento com a IES, por parte dos 

alunos. As variáveis pesquisadas foram: infraestrutura e serviços oferecidos aos alunos; 

confiança nas políticas e práticas gerenciais; confiança nos professores e expectativas. 

Através da Análise de Correspondência (ANACOR) é possível identificar a 

aproximação das variáveis. 

 

Quando categorias de uma mesma variável encontram-se em posições 

próximas no mapa de análises de correspondência, isso sugere que, 

independentemente de seus conteúdos semânticos, elas podem ser 

consideradas iguais no que tange à distribuição de massas do total das 

observações realizadas (FÁVERO, 2009, p.273) 
 

A análise atende ao primeiro objetivo específico, identificar a percepção dos 

alunos quanto à expectativa, à infraestrutura e serviços oferecidos no transcorrer do curso 

de graduação, quanto à confiança nas políticas e práticas gerenciais e nos professores. 
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Quando questionados sobre a expectativa, a mesma contemplava saber a 

classificação que os acadêmicos dariam para o seu curso sobre: a aplicação do 

conhecimento adquirido, o desenvolvimento de sua própria personalidade, a aquisição de 

habilidades para comunicar-se e relacionar-se melhor e quanto as condições favoráveis 

para o ingresso na vida profissional. O Gráfico 35 demonstra que os respondentes que se 

disseram muito satisfeitos avaliaram o quesito expectativa com notas entre 7 à 10, os 

pouco satisfeitos avaliaram a expectativa com notas 2 e 5, e nenhum respondente deste 

quesito se diz nada satisfeito. 

 
Gráfico 35 – Satisfação e Expectativa. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Os dados apresentados no Gráfico 36 confirmam a nota atribuída a este quesito. 

Há uma correspondência forte entre infraestrutura e satisfação, os respondentes avaliaram 

a infraestrutura da sala de aula, do laboratório de informática, da biblioteca, da área de 

uso comum e a qualidade técnica dos professores e da segurança com notas 7, 8, 9 e 10. 

Além do mais, também se disseram muito satisfeitos com a IES, como um todo. Os 

respondentes que avaliaram este quesito com notas 2, 3, 4 e 5 se disseram pouco 

satisfeitos com a IES, e os que avaliaram este quesito com nota 1 se disseram nada 

satisfeitos com a IES.  

 Como apresentado com a análise de correspondência do Gráfico 36, os 

acadêmicos que avaliaram o quesito infraestrutura com boas notas, também se dizem 

satisfeitos, o que demonstra que estão com uma boa percepção. 
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Gráfico 36 – Satisfação e Infraestrutura de ensino. 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Considerando a média de cada quesito deste constructo como apresentado no 

Quadro 12, é possível constatar: apenas o quesito qualidade técnica dos professores é que 

obteve uma média considerada muito boa (8,08). As demais médias ficaram todas entre 

4,5 e 5,8, consideradas não muito boas.  

Quanto a infraestrutura considerada de descanso, lanchonete, área disponível para 

descanso (saguão) e banheiros, o Gráfico 37 apresenta que os acadêmicos que se disseram 

muito satisfeitos com a instituição, foram os mesmos que avaliaram este quesito com 

notas 5, 6 e 7, e os que se disseram pouco satisfeitos avaliaram este quesito com notas 2, 

3 e 4, o que confirma que há uma associação entre as avaliações. 

A média geral, sobre cada quesito, apresentada no Quadro 16, demonstrou que os 

acadêmicos não possuem uma boa percepção perante as médias expostas, pois ficaram 

entre 4,6 e 4,5.  

Considerando a concentração das notas dos quadros 12 e 16 e avaliando com os 

gráficos 36 e 37, conclui-se que os acadêmicos não estão tendo uma boa percepção da 

infraestrutura da instituição, assim também se consideram pouco satisfeitos. 
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Gráfico 37 – Satisfação e Infraestrutura de descanso. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Sobre a opinião dos alunos quanto a confiança nas políticas e práticas gerenciais 

e nos professores, é respondido através dos gráficos 38 e 39. 

O Gráfico 38 expõe como os acadêmicos se sentem em relação a instituição. Na 

ocasião, a maioria dos respondentes que avaliaram este quesito com as notas 2, 4, 5, 6,  

se mostraram pouco satisfeitos com a instiuição, e os que se disseram muito satisfeitos, 

avaliaram este quesito com notas 8, 9 e 10.   

 
Gráfico 38 – Satisfação e Confiança na IES. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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O gráfico 39 apresenta a correspondência entre a satisfação e a confiança nos 

professores e funcionários da instituição. Os acadêmicos que se disseram muito satisfeitos 

avaliaram este quesito com notas 8, 9 e 10, e os que se consideram pouco satisfeitos, 

também avaliaram este quesito com notas 3, 4, 5 e 6, o que confirma a coerência destes 

resultados. 

 
Gráfico 39 – Satisfação e Confiança nos professores e funcionários. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Apesar do grande número de avaliações com notas abaixo de 7, o Quadro 30 

apresentou a média geral sobre cada quesito, e todas elas se apresentaram entre 7,3 e 7,6, 

o que demonstra uma boa avaliação.  

Atendendo ao primeiro objetivo específico, estas análises demonstraram que, 

apesar de alguns índices com baixa avaliação, boa parte dos acadêmicos se identificam 

satisfeitos e confiantes nas políticas e práticas gerenciais e nos professores.  

O segundo objetivo específico pede para verificar quais os itens associados ao 

relacionamento dos alunos com a IES (envolvimento, expectativas, qualidade, feedback 

e medo de perder o relacionamento) são mais fortes. Para atender a este objetivo, são 

apresentados os Gráficos 40, 41, 42, 43 e 44. 

O envolvimento do acadêmico com a instituição é um dos quesitos que fazem 

parte do relacionamento, e associado com a intenção de construir um relacionamento, 

pode ser considerado uma variável positiva a ser analisada pela IES. 
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O Gráfico 40 apresenta a correspondência entre a intenção de construir um 

relacionamento com envolvimento. Diante do questionamento, os respondentes, que 

avaliaram o envolvimento com notas altas (6, 7, 8, 9, 10), também se disseram com 

intenção de construir um relacionamento ao avaliarem com as mesmas notas. Nesse 

mesmo sentido, os respondentes avaliaram com notas baixas (4,5) para os mesmos 

quesitos, porém em menor intensidade. 

 
Gráfico 40 – Envolvimento. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

As expectativas dos acadêmicos também são um quesito importante para a 

intenção de relacionamento, pois é a expectativa que dará o discernimento do acadêmico 

estar ou não satisfeito.  

Levitt (1990) explica que a expectativa deriva das promessas que a empresa expõe 

para com seus produtos ou serviços, e cumprindo essas promessas terá mais chances de 

alcançar ou superar a expectativa de seus clientes, tornando-os satisfeitos. 

O Quadro 41 demonstra a correspondência entre as expectativas dos acadêmicos 

e a intenção de construir um relacionamento com a IES. É possível perceber que as 

menores (1, 2, 3, 4) avaliações estão dispersas em ambos os quesitos. A partir das notas 

5, 6, 7, 8, 9 e 10 é possível perceber a grande aproximação dos quesitos, o que demonstra 

uma forte associação entre eles. Assim, os acadêmicos consideram boas suas 

expectativas, da mesma forma como consideram boas as chances de intenção de 

relacionamento. 

 



99 
 

 
Gráfico 41 – Expectativa (intenção relacionamento) 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O quesito qualidade, questionado na pesquisa, tem o intuito de avaliar o que o 

acadêmico espera com a qualidade da instituição pesquisada, bem como se é um quesito 

válido para o relacionamento do mesmo com a instituição. 

Nesse sentido, Giuliani (2006, p.239) descreve que “Considerar a qualidade sob o 

ponto de vista do cliente é uma das maneiras utilizadas pelas empresas para administrar 

a qualidade do serviço prestado”. 

O Quadro 42 apresenta a correspondência entre os quesitos qualidade e intenção 

de construir um relacionamento. Pode-se perceber que: as notas não estão se aproximando 

na maioria dos casos, pois a nota 10 de um quesito está distante do 10 do outro quesit e 

assim acontece com praticamente todas, o que demonstra não estar existindo forte 

correspondência entre elas. 
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Gráfico 42 – Qualidade. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O feedback, também, é um fator importante na intenção de relacionamento, pois 

demonstra se o acadêmico falaria positiva ou negativamente sobre a instituição. 

No Gráfico 43 é possível perceber que são poucas as notas que possuem 

correspondência, porém são notas mais altas, como o 7, 8 e 10. 

 
Gráfico 43 –Feedback. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Considerando o Gráfico 30, que avaliou se o respondente forneceria feedback 

positivo sobre a IES, obteve-se a média 7,06, sendo considerada ótima. Já, a média 4,8 

foi atribuída por quem daria feedback negativo. Comparando com as médias do item 

intenção de construir um relacionamento, com os Gráficos 32, 33 e 34 e as respectivas 

médias 7,6 - 7,3 - 6,3, pode-se concluir que, apesar de poucas notas terem associação, as 

médias indicam que a maioria dos respondentes avaliaram ambos os quesitos com as notas 

que estão associadas, indicando que existe boa correspondência entre o feedback e a 

intenção de construir um relacionamento. 

O medo de perder o relacionamento e a intenção de construir um relacionamento 

são a última análise de correspondência e atendem ao segundo objetivo específico. Como 

pode ser constatado no Gráfico 44, é grande a dispersão das notas, ocorrendo, no entanto, 

grande associação com a maioria delas (4, 5, 7, 8, 9, 10), o que demonstra a grande 

correspondência entre o medo e a intenção de construir um relacionamento. 

  

 

Gráfico 44 – Medo de perder o relacionamento. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao finalizar a análise dos itens da intenção de relacionamento com a IES, de 

acordo com o proposto pelo segundo objetivo específico, é possível constatar que os itens: 

envolvimento, expectativa e medo de perder o relacionamento com a instituição são os 

três itens que se demonstram mais fortes perante os demais.   
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Atendendo ao quarto objetivo, analisar se existe correspondência entre a 

satisfação quanto aos serviços da IES, com um todo, e a intenção de construir um 

relacionamento, o Gráfico 45 demonstra a avaliação dos acadêmicos quanto ao quesito 

intenção de construir um relacionamento com boas notas (7, 8, 9, 10), também avaliaram 

o quesito sobre a satisfação da instituição, como um todo, com a nota 3, que significa 

muito satisfeitos. Os respondentes que avaliaram o quesito intenção de construir um 

relacionamento com notas consideradas baixas (2, 3, 4, 5), também consideraram o 

quesito satisfação com a instituição, como um todo, com a nota 2, que quer dizer pouco 

satisfeito. 

Mediante as avaliações e análises expostas, é possível considerar que existe forte 

correspondência entre os respondentes que estão satisfeitos com a instituição, com os 

respondentes que estariam com intenção de construir um relacionamento. 

 

 
Gráfico 45 – Satisfação e Intenção de construir um relacionamento. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Atendendo ao objetivo geral deste trabalho, verificar quais das variáveis, 

infraestrutura e serviços oferecidos aos alunos; confiança nas políticas e práticas 

gerenciais; confiança nos professores e expectativas, prevalecem mais fortemente 

associadas ao seu relacionamento com a IES por parte dos alunos. Cada variável foi 

transformada, de modo a contemplar suas avaliações gerais, para que fosse possível uma 

análise de correspondência com a variável de validação, intenção de construir um 

relacionamento. 
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O Gráfico 46 contempla a expectativa e a intenção de construir um 

relacionamento, sendo possível observar que houve uma aglomeração das notas entre 

ambos os quesitos, com poucas notas de dispersão e de valor baixo. Assim fica evidente 

que os quesitos possuem alto nível de associação. 

 
Gráfico 46 – Expectativa total  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O Gráfico 47 demonstra a correspondência entre as avaliações da infraestrutura 

da instituição com a intenção de construir um relacionamento.  
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Gráfico 47 – Infraestrutura total.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Pode ser observado (Gráfico 47) que as notas mais baixas (1, 2, 3) e a mais alta 

(10) estão bem dispersas. No entanto, mesmo havendo um aglomerado de notas, são 

poucas as que possuem associação, o que demonstra não haver um bom índice de 

correspondência entre essas variáveis. 

Os serviços prestados pela IES e a intenção de relacionamento são apresentados 

no Gráfico 48.  

 
Gráfico 48 – Serviços Total  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Através deste gráfico (48) é possível identificar algumas dispersões, sendo poucas 

e de notas baixas (1, 2, 3, 4). Porém, também é possível identificar forte associação com 

praticamente todas as notas, o que demonstra a forte correspondência existente entre essas 

variáveis. 

As variáveis, confiança nas políticas e práticas gerenciais e nos professores e 

funcionários e a intenção de relacionamento estão com sua correspondência apresentada 

no Gráfico 49, onde poucas notas tiveram dispersão e são de valores baixos (2 e 4). As 

notas com maior poder de associação são 5, 8, 9 e 10, demonstrando que existe 

correspondência entre as vaiáveis, porém não tão forte quanto algumas já analisadas 

anteriormente. 
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Gráfico 49 – Confiança total.  

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Assim, atendendo ao objetivo geral, mediante as pesquisas e análises 

apresentadas, é possível identificar que a variável expectativa dos alunos é a que possui 

maior associação com a intenção de construir um relacionamento, seguida das variáveis 

confiança e serviços prestados, que também demonstram uma boa associação.  

De acordo com Kotler, Keller (2006, p.142).  

 
De modo geral, satisfação é a sensação de prazer ou desapontamento resultante 

da comparação entre o desempenho (ou resultado) percebido de um produto e 

as expectativas do comprado. Se o desempenho não alcançar as expectativas, 

o cliente ficará insatisfeito. Se alcança-las, ele ficará satisfeito. Se o 

desempenho for além das expectativas, o cliente ficará altamente satisfeito ou 

encantado. 

 

O conceito descrito pelos autores citados pôde ser comprovado nesta pesquisa 

através da análise de correspondência entre as variáveis expectativas e satisfação (Gráfico 

35), em que obtiveram forte associação entre as notas 7 à 10. Assim, é possível associar 

e comprovar, claramente, que estando o consumidor do serviço com suas expectativas 

atendidas ou até mesmo superadas, sua satisfação é garantida. Com isso, a intenção de 

manter um relacionamento com a instituição é positiva. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Identificar o relacionamento que os alunos estimam ter com a instituição onde 

fazem seu curso de graduação, proporciona a IES conhecer mais intimamente o perfil de 

seus acadêmicos de cada curso, de forma mais abrangente e detalhada. Este é o propósito 

do marketing de relacionamento, aproximar a empresa de seus clientes. 

O presente trabalho idealizou esta aproximação entre a Faculdade de Ampére – 

Famper e seus acadêmicos, mediante a realização de uma pesquisa, que teve grande 

abrangência de respostas, com 383 acadêmicos respondentes, de um total de 544 alunos 

matriculados no segundo semestre de 2016, período de realização da pesquisa. 

A apresentação dos resultados expos o perfil dos respondentes, constatando-se que 

a maioria dos respondentes são dos cursos de Administração e Pedagogia. Os principais 

levantamentos demonstram que 34,1% dos 383 respondentes já atuam na área em que 

estudam, sendo identificado também que 2,2% dos respondentes dizem já possuir alguma 

formação pela mesma IES. 

Também foram apresentadas todas as variáveis, expectativas dos alunos, 

infraestrutura, serviços prestados pela IES, confiança nas políticas e práticas gerenciais e 

nos professores e funcionários e a intenção de relacionamento. Para isso, foi utilizado a 

análise de frequência e histogramas, que permite a identificação do número de 

respondentes para cada nota da escala (1-10), referente a IES como um todo. Também foi 

possível obter análises individuais para cada curso da instituição, apontando as médias de 

cada variável sobre os mesmos. 

Considerando o objetivo geral da pesquisa, que foi o de verificar quais das 

variáveis (infraestrutura e serviços oferecidos aos alunos; confiança nas políticas e 

práticas gerenciais; confiança nos professores e expectativas) prevalecem mais 

fortemente associadas ao seu relacionamento com a IES, por parte dos alunos, conclui-se 

que o mesmo foi atendido já que, de acordo com as análises, foi possível considerar que 

a variável expectativa dos alunos é a que possui maior associação com a intenção de 

construir um relacionamento, seguida das variáveis confiança e serviços prestados, que 

também demonstram forte associação. 

Para dar sustentação ao objetivo geral, foram pesquisados também os objetivos 

específicos, sendo o primeiro, identificar a percepção dos alunos quanto à expectativa, à 

infraestrutura e serviços oferecidos no transcorrer do curso de graduação, quanto à 

confiança nas políticas e práticas gerenciais e nos professores. Como resultado das 
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análises, pode-se concluir que os acadêmicos se identificam satisfeitos e confiantes nas 

políticas e práticas gerenciais. 

O segundo objetivo específico instiga a verificar quais os itens da intenção de 

relacionamento dos alunos com a IES (envolvimento, expectativas, qualidade, feedback 

e medo de perder o relacionamento) são mais fortes. Para isso, foram trabalhados todos 

os itens individualmente e foi concluído que o envolvimento, a expectativa e o medo de 

perder o relacionamento com a instituição são os três itens que se demonstram mais fortes, 

perante os demais.  

Visto a abordagem sobre a expectativa do objetivo geral e as teorias indicando que 

a expectativa reflete na satisfação, buscou-se, através do terceiro objetivo específico, 

apontar como está a satisfação dos acadêmicos em relação a IES, como um todo. De 

acordo com as análises, ficou evidenciado que 56,1% dos respondentes se consideram 

muito satisfeitos com a instituição. 

O quarto objetivo específico buscou analisar se existe correspondência entre a 

satisfação quanto aos serviços da IES, com um todo, e a intenção de construir um 

relacionamento. A conclusão que se chegou, através das análises, é que existe forte 

correspondência entre os respondentes que estão satisfeitos com a instituição, com os 

respondentes que, segundo suas avaliações, estariam com intenção de construir um 

relacionamento. 

Frente aos aspectos pesquisados e estudados neste trabalho, pode-se considerar 

que esta pesquisa teve grande contribuição para o meio acadêmico, por demonstrar que 

as instituições podem considerar seus alunos como clientes e vê-los como tal, permitindo 

uma nova perspectiva a ser explorada e buscando aproximação, a fim de conhecer suas 

reais expectativas, obtendo satisfação plena. 

Este trabalho teve grande valia também ao meio científico, como um todo, por 

despertar uma nova ideia a ser explorada para pesquisas futuras quanto ao marketing de 

relacionamento com o ensino, permitindo uma nova perspectiva a ser explorada com as 

pesquisas de marketing.  

Por fim, sugere-se para pesquisas futuras, que busquem aprofundar os constructos 

das expectativas dos alunos, pois foi percebido que há uma forte relação entre a 

expectativa e a satisfação, sendo que, na pesquisa, os mesmos foram explorados apenas 

de forma agregada. 
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7 APÊNDICE – Questionário aplicado aos acadêmicos. 

Bloco I – Perfil do respondente 

A. Feminino (    )     Masculino (     ) 

B. Idade: 

C. Curso e Período 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Você atua profissionalmente na área em que estuda?   (    )Sim (    )Não 

E. Já possui outra graduação realizada nesta mesma IES?    (    )Sim (    )Não 

 

Bloco II – Expectativas dos alunos 

A. Classifique os resultados que você está 

obtendo com seu curso: 

Muito ruim Muito boa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1. Aplicação do conhecimento adquirido           

2. Desenvolvimento da própria personalidade           

3. Aquisição de habilidades para comunicar-se e 

relacionar-se melhor 

          

4. Condições favoráveis para o ingresso na vida 

profissional 

          

 

 

Bloco III – Infraestrutura 

G- A infraestrutura desta Instituição 

de Ensino é: 

Muito ruim Muito boa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Sala de aula           

2. Laboratório de informática           

3. Biblioteca           

4. Área de uso comum (saguão)           

5. Qualidade técnica dos professores           

6. Segurança           

 

H- A oferta de lazer e descanso da 

Instituição de Ensino é: 

Muito ruim Muito boa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Lanchonetes           

2. Área disponível para descanso           

3. Banheiros           

 

 

Bloco IV – Serviços Prestados pela IES 

I- Em média, os professores: 

 

Muito ruim Muito boa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Dominam o assunto            

Período 

Curso 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Administração         

Artes         

Ciências Contábeis         

Engenharia         

Letras         

Matemática         

Pedagogia         

Secretariado         

Serviço Social         
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2. Transmitem bem a matéria           

3. Conciliam teoria e prática           

4. Têm método de ensino e avaliação 

adequados 

          

5. Desenvolvem atividades específicas do 

curso 

          

 

 

J- A orientação dada pelos professores é: 

    Muito ruim Muito boa 

    

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Disponibilidade fora da sala de aula           

2. Possibilidade de comentar sobre as provas 

e trabalhos 

          

3. Orientação e acompanhamento em estágios           

4. Orientação quanto a bibliografias de 

disciplina e material de apoio 

          

 

K- Os critérios de avaliação adotados em seu curso, 

com base nos aspectos abaixo, são: 

Muito ruim Muito boa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Convergência entre a matéria a ser estudada e as provas           

2. Transparência dos requisitos examinados           

3. Transparência da avaliação dos exames           

 

L- A oferta de serviços da Instituição de Ensino, 

referente aos aspectos abaixo, são: 

Muito ruim Muito boa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Assistência em assuntos de interesse do estudante           

2. Assistência na matrícula           

3. Orientação e informação antes de iniciar os estudos           

4. Orientação prestada pela Instituição de Ensino           

5. Orientação para o ingresso na vida profissional           

6. Orientação sobre os programas de auxílio e de crédito 

educativo  

          

7. Apoio na busca de estágios           

 

Bloco V – Confiança nas Políticas e Práticas Gerenciais e nos Professores 

M- Eu sinto que a Instituição de Ensino é: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1.Nada confiável           Muito confiável 

2.Muito incompetente           Muito competente 

3.De baixíssima integridade           De altíssima 

integridade 

4.Muito não-responsiva           Muito responsiva 

N- Eu sinto que os professores e funcionários da Instituição de Ensino são: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1.Nada confiável           Muito confiável 

2.Muito incompetente           Muito competente 

3.De baixíssima integridade           De altíssima 

integridade 

4.Muito não-responsiva           Muito responsiva 

 

Bloco VI – Itens da Intenção de Relacionamento 

O. Envolvimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Eu me envolvo em atividades promovidas extraclasse.            



113 
 

2. Eu fico bastante satisfeito (a) quando participo de 

atividades promovidas pela IES. 

          

3. Gosto de ser identificado na IES como uma boa aluna.           

4. Não me vejo participando de outra IES.           

P. Expectativas           

5. Tenho minhas próprias expectativas quando inicia um 

novo semestre. 

          

6. De modo geral a IES atendeu minhas expectativas.           

Q. Qualidade           

7. Não importa se a qualidade do serviço é inferior ao da 

concorrência. 

          

8. Não me importo se o preço do serviço é maior do que a 

concorrência. 

          

9. Eu me preocupo com a qualidade do serviço da IES.           

R. Feedback           

10. Eu gostaria de fornecer feedback positivo sobre o 

serviço oferecido pela IES. 

          

11. Eu gostaria de fornecer feedback negativo sobre serviço 

oferecido pela IES. 

          

S. Medo de perder o relacionamento           

12. Quando eu penso finalizar meu curso de graduação, 

tenho medo de perder a relação com a IES. 

          

13. Quando eu penso em finalizar meu curso de graduação, 

tenho medo de perder a relação com as pessoas que 

interajo na IES. 

          

T. Intenção de construir um relacionamento (para 

validação) 

          

14. Recomendaria esta Instituição de Ensino para amigos, 

vizinhos e parentes 

          

15. Optaria por esta Instituição de Ensino na próxima vez 

que fosse preciso realizar um curso 

          

16. Utilizaria mais de 50% do meu orçamento destinado 

para a educação com cursos oferecidos por esta 

Instituição de Ensino. 

          

U. Qual a sua satisfação quanto aos serviços da IES como um todo 

1. Nada satisfeito 

 

2. Pouco satisfeito 

 

3. Muito satisfeito 

 

 




