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RESUMO 
 
Em um mercado cada vez mais competitivo conhecer os principais fatores de decisão na 

escolha de determinada graduação permitirá que o marketing da instituição seja mais bem 

elaborado e direcionado, e que a demanda da sociedade seja mais bem atendida. Para atingir 

tal objetivo partiu-se de uma pesquisa bibliográfica onde os principais conceitos de marketing 

foram abordados. Em seguida foi realizada uma pesquisa de campo, por meio de um 

questionário estruturado. Foi realizada análise descritiva dos dados obtidos por meio do uso 

do SPSS (Statistical Package for the Social Sciences.). Os  dados levantados na pesquisa 

quantitativa, foram comentados e mostrados em forma de tabelas. Na primeira parte do 

questionário foram coletados os dados relacionados ao perfil demográfico dos entrevistados, 

em seguida foram quantificados os principais fatores que levaram os alunos a escolherem suas 

graduações e os resultados obtidos revelam que os principais fatores de influência na escolha 

da graduação são: realização pessoal, mercado de trabalho, salário futuro, tendências de 

mercados, família e ocupação atual (iniciativa própria), respectivamente. Notou-se que 

questões ligadas a ganhos financeiros ficaram à frente do principal grupo de referência do 

indivíduo, a família. Sugeriu-se o aprofundamento da pesquisa a partir do estudo isolado de 

cada curso da instituição e com os alunos concluintes do segundo grau de escolas públicas e 

particulares, além de avaliar a importância dos professores e demais funcionários nas ações 

de marketing, bem como os alunos como disseminadores das vantagens de se estudar em 

determinada instituição de ensino superior, fatores importantes no marketing educacional.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Alunos. Fatores de influência. Decisão. Índice de importância 
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In an increasingly competitive market know the main factors of decision in the choice of a 
company that is marketing of the institution better designed and directed and that the 
demand of society is better served. Parameter of a bibliographic research on the main 
concepts of marketing and approaches. A field survey was conducted through a structured 
questionnaire. A descriptive examination of the data obtained through the use of SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) was carried out. The data collected in the quantitative 
research were commented on and shown in the form of tables. In the first part of the 
questionnaire were collected the data related to the demographic profile of the interviewees, 
in which quantified composites q the main factors that led the students to choose their 
graduations and the results obtained reveal the main factors of influence in the graduation 
choice are: labor market, future earnings, market trends, family and current occupation (own 
initiative), respectively. It was noted that issues of financial gain were ahead of the main 
reference group of the individual, a family. It was suggested to deepen the research from the 
isolated study of each course of the institution and with the students concluding the second 
degree of public and private schools, besides evaluating the importance of the teachers and 
other employees in the marketing actions, as well as the students as disseminators of the 
advantages of studying higher education, important factors in educational marketing. 

 
Keyword: Students. Influence factors. Decision. Index of educational importance. 

. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com um mercado cada vez mais saturado por cursos tradicionais e a realidade dos cursos 

à distância, apenas aquelas instituições de ensino superior que estiverem em sintonia com as 

novas tendências, e preocupadas com a satisfação e retenção dos alunos conseguirão manter 

suas portas abertas. Há que se pensar cada vez mais nas instituições como empresas e nos 

alunos com clientes, seguindo o que chamamos de teoria das empresas. Cobra e Braga (2004) 

e Kotler e Fox (1994) afirmam que, 

 

Os serviços educacionais são atividades econômicas que criam valor e 
fornecem benefícios para os alunos entendidos como clientes e para 
as empresas que os empregam. [...] Produto é tudo aquilo que o 
cliente pode comprar em uma organização. No caso de instituições de 
ensino, o produto, é, na verdade, um serviço – os cursos oferecidos 
pela instituição. (COBRA; BRAGA, 2004,  p. 55). 
 

As instituições de ensino superior devem estar atentas para as mudanças no perfil dos 

consumidores dos cursos de graduação, proporcionando sempre cursos que estejam de 

acordo com as novas perspectivas de mercado. Dessa forma, o presente  artigo se propôs a 

estudar tal tema, dentro da visão de vários autores, onde buscou-se traçar o perfil 

demográfico dos alunos dos primeiro períodos dos cursos de graduação da população de 

Patos de Minas – Minas Gerais, por meio do gênero, faixa etária e  renda. Avaliou-se, por meio 

de questionário com escalas de importância, o peso que a família exerceu na escolha da 

graduação, verificou-se quais cursos concorrentes foram avaliados antes da escolha final e os 

principais fatores que influenciaram os alunos a escolherem suas graduações. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. DEFINIÇÕES DE MARKETING 

 

Muitos são os autores que buscam definir o que é Marketing, estas definições têm evoluído 

ao longo dos tempos e se complementam. Com efeito,  Las Casas (2009, p.12) entende a 

definição de Marketing como:  

 
a área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes 
às relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e 
necessidades dos consumidores, visando alcançar determinados 
objetivos da organização ou indivíduo e considerando sempre o meio 
ambiente de atuação e o impacto que estas relações causam no bem-
estar da sociedade.  

 
Consoante sobre essa visão de marketing como uma relação de troca, Churchill (2000) 

sugere que o marketing tem por fim criar trocas que satisfaçam metas individuais e 

organizacionais. Kotler (2005, p. 3) corrobora com uma das definições mais breves sobre o 

tema, “marketing é atender às necessidades de maneira lucrativa”.  Seguindo as novas 

mudanças sociais e ambientais, passou-se a falar de marketing não só sob um aspecto 

gerencial, mas também em uma definição social. Nas palavras do autor: 

 
marketing é um processo societal por meio do qual indivíduos e 
grupos obtêm aquilo de que necessitam e que desejam com a criação, 
oferta e a livre negociação de produtos e serviços. Vemos a 
administração de marketing como a arte e a ciência de escolher 
mercados alvo e de captar, manter e fidelizar clientes por meio da 
criação entrega e comunicação de valor superior para eles. (KOTLER, 
2005, p.6, grifo do autor). 
 

As satisfações das necessidades definem muito bem o papel do marketing social, 

porém na sociedade brasileira vê-se muito o marketing como um gerador de desejos de 

consumo de certo produtos ou serviços inócuos ou que não atendem verdadeiramente a 

nenhuma necessidade. (COBRA; BRAGA, 2004).  Nesse sentido, conceito e objetivo de 

marketing se assemelham, uma vez que Kotler (2005) diz que o objetivo do marketing é 

satisfazer às necessidades e aos desejos dos clientes-alvo.  

Necessidade, é um estado de carência ou privação pelo qual um indivíduo passa e 

depois vai à busca de meios para satisfazer a mesma. Com efeito, essa necessidade pode ser 

dividida em duas formas: inata, aquela que inerente à natureza humana, que não pode ser 

esgotada, como sede, fome calor. A segunda, refere-se à necessidade adquirida, aquela que 

deriva do ambiente cultural e social onde o indivíduo convive. (POSSI et al, 2004) 

Além das exigências básicas, necessidades primárias, os indivíduos possuem as 
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necessidades secundárias, que segundo Shiffman e Kanuk (2000 p.60) são: “necessidades que 

aprendemos em resposta à nossa cultura ou meio ambiente. Podendo incluir necessidades de 

auto-estima, de prestígio, de afeto, de poder e de aprendizagem.”. 

Maslow apud Shiffman e Kanuk (2000) argumenta que, dentro da teoria da hierarquia 

das necessidades, que: “As necessidades de ordem superior tornam-se a força motriz do 

comportamento humano à medida que as necessidades de ordem mais baixas são satisfeitas.” 

Dentro das necessidades de ordem superior encontra-se a de auto-realização (realização 

pessoal), que “refere-se ao desejo de um indivíduo de satisfazer seu potencial – de se tornar 

tudo o que ele é capaz de se tornar.” Maslow apud Shiffman e Kanuk (2000). 

No mercado de consumo, necessidades se transformam em desejos a partir do 

momento em que se tornam mais objetivas e direcionadas e são moldados em sua maioria 

pela sociedade na qual o indivíduo está inserido. E as “demandas são desejos por produtos 

específicos apoiados por uma possibilidade de pagar” (KOTLER: 2000, p.33). 

Se uma organização tentar agradar a todos os tipos de público, de diversos gostos e 

desejos certamente ela não terá sucesso. Para que se tenha êxito no atendimento das 

necessidades, faz-se necessário escolher um mercado-alvo e isso é possível por meio da 

segmentação de mercado. Esta, por sua vez, é uma estratégia de marketing que visa identificar 

estes segmentos de clientes potenciais por meio de variáveis demográficas, psicográficas e 

comportamentais. (KOTLER, 2000). 

Para que uma empresa estabeleça a ligação com seu mercado utiliza-se das atividades 

de comercialização representadas por produto, preço, distribuição e promoção. Chamados de 

os 4 Ps do marketing ou  marketing mix: produto, promoção, praça e preço, que  representam 

as principais etapas em todos os tipos de comercialização possível, seja o objeto um bem, uma 

idéia, um serviço etc. E todos esses elementos do composto de marketing são dirigidos à 

satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores (LAS CASAS, 2009). 

O produto é o bem físico, sobre o qual pesam e engloba a identificação de 

oportunidades de lançamento de produtos e serviços, de acordo com a necessidade e desejo 

dos clientes, formulando estratégias e administrando o ciclo de vida. Sobre o preço recai à 

busca da melhor estratégia que gere vantagem competitiva e lucro. Já a promoção envolve as 

atividades relativas às estratégias de comunicação e promoção de vendas. Por conseguinte, a 

variável ponto - que é a distribuição - envolvem-se as escolhas dos melhores canais de vendas 

e distribuição para que o produto esteja no lugar certo, na hora certa para que o cliente possa 

concretizar sua compra. (KOTLER, 2000) 

Já a marca, faz parte com composto produto e é fator preponderante na adaptação do 

produto ou serviço à satisfação das necessidades que são percebidas pelos consumidores 

(COBRA; BRAGA, 2004). Ela pode ser um nome, termo, sinal, símbolo ou design e ainda uma 

combinação de tudo isso, por meio da quais produtos e serviços se diferem e são identificados 
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no mercado. (KOTLER; KELLER, 2006). Não obstante, oferta está ligada a uma marca, que 

representa uma fonte conhecida. 

O valor está na diferença entre benefícios obtidos e custos incorridos. Quanto maiores 

os benefícios recebidos a base de custos menores, melhor será a avaliação de valor de 

produtos e serviços para os consumidores. (POSSI et al, 2004) A satisfação só é possível por 

meio da experiência da pessoa, é quando um desempenho atendeu a uma expectativa. Esta 

satisfação pode ser mensurada de diversas maneiras, que vão desde estudos de imagem, 

levantamentos até de formas indiretas. (KOTLER; KELLER, 2006). 

 

MARKETING DE SERVIÇOS 

 

Las Casas (2009, p.15)  afirma que “serviços é a parte que deve ser vivenciada, é uma 

experiência vivida, é o desempenho” que só será possível por meio desse ambiente de 

informação e conforto ao consumidor. Quanto à natureza dos serviços, pode-se dizer que eles 

são intangíveis e para que um consumidor perceba suas qualidades faz-se necessário o uso de 

evidências físicas e tais evidências poderão ter forte influência na avaliação e experiência dos 

clientes. (LOVELOCK, 2001). 

Dentre as empresas que oferecem serviços menos tangíveis estão as universidades. 

Elas fornecem vários tipos de graduação, desde programas de licenciatura até conclusão de 

graus de bacharelado, e de residência em tempo integral até programas noturnos de extensão. 

Este conjunto forma a parte intangível do negócio. E as partes que oferecem algumas 

evidências tangíveis fornecidas aos clientes podem incluir desde serviços de orientação, 

bibliotecas e recursos informatizados até restaurantes. (LOVELOCK, 2001) 

 
MARKETING EDUCACIONAL 

 
Conforme Lovelock (2001, p.04), 

 

As instituições nas quais você estuda ou estudou são também 
organizações de serviços. As instalações de uma universidade hoje, 
além de serviços educacionais, normalmente incluem bibliotecas e 
lanchonetes, orientação pedagógica e profissional, livraria, secretarias 
de cursos, serviço de xérox, telecomunicações e até posto bancário. Os 
campi das universidades também podem oferecer dormitórios, 
assistência médica, instalações atléticas em recintos fechados e ao ar 
livre, cinema e correio.  
 

Kotler (2005, p.5) completa afirmando que as universidades estão entre as 

empresas que comercializam informações, bem como as editoras de enciclopédias, de livros 

de não ficção e de revistas especializadas; fabricantes de CD-ROM e sites Web na Internet. E 
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que estes setores constituem um dos principais setores econômicos da sociedade. O produto 

vendido pelas instituições de ensino “é, na verdade, um serviço – os cursos oferecidos por essa 

instituição”. (COBRA; BRAGA, 2004, p. 53)  

 
Reforçando as características desse setor de serviços, o que os alunos 
compram é na verdade uma promessa. Não é possível ver e tocar o 
produto, mesmo assim os alunos concordam em pagar, antes mesmo 
de conhecer, sempre com certa desconfiança. Isso favorece estratégias 
de marketing que simplifiquem a decisão na seleção de um curso ou 
mesmo de uma IES, dando maior segurança ao aluno. (COBRA; 
BRAGA, 2004). 

 
COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO A SERVIÇOS EDUCACIONAIS  

 
Entender o comportamento do consumidor é um bom negócio podendo vir a tornar 

uma vantagem competitiva, sendo necessário perceber que “as necessidades só podem ser 

satisfeitas até onde os profissionais de marketing conseguem compreender as pessoas ou 

organizações que usarão os produtos e serviços que estão tentando vender e acreditar que o 

fazem melhor do que seus concorrentes”. (SOLOMON: 2002, p.25) 

Para que se possa interferir no processo de compra, facilitando as decisões, faz-se 

necessário conhecer as etapas desse processo: reconhecimento do problema, busca de 

informações, avaliação e alternativas, decisão de compra e comportamento pós-venda. As 

boas instituições de ensino são um conjunto de bons alunos e bons recursos educacionais, 

onde o grande diferencial competitivo encontra-se no aluno. (COBRA; BRAGA, 2004) 

Para os profissionais de marketing, entender e traçar o perfil dos consumidores de 

serviços educacionais é de grande importância porque, por exemplo, “consumidores mais 

jovens, normalmente são inovadores ou adotadores iniciais de novos cursos, ao passo que os 

consumidores de serviços educacionais mais tradicionais são normalmente pessoas de mais 

idade.” (COBRA; BRAGA, 2004, p. 93). 

Além disso, o exame cuidadoso do ambiente e a previsão ambiental fornecem a base 
para:  

 
1) preparar uma lista de tendências e eventos possíveis que poderiam 
afetar a instituição e 2) determinar ameaças e oportunidades 
plausíveis, suas probabilidades de ocorrências e severidade potencial. 
As principais forças do macroambiente podem ser classificadas sob os 
títulos de demografia, economia, recursos naturais, tecnologia, 
política e cultura. O que estas forças têm em comum é que são 
externas à instituição e têm maior influência sobre ela do que vice-
versa. Como a instituição não pode afetar estas forças, pelo menos a 
curto prazo, deve reconhecê-las e desenvolver planos para enfrentá-
las ou reagir a elas. (KOTLER; FOX, 1994. p. 135) 
 

Como já mencionado no início deste artigo, os serviços educacionais têm natureza 

intangível, e os alunos normalmente fazem suas escolhas com base em alguns atributos e 
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benefícios que são perceptíveis, ou seja, os atributos visíveis. Para posicionar o curso 

adequadamente no mercado, é preciso levantar todas as expectativas e sua valorização. Com 

base nesse tipo de informação, a IES pode até redirecionar sua ação estratégica, em termos de 

currículos, instalações físicas, equipamentos, corpo docente e até mesmo a definição do perfil 

de aluno que espera obter. (COBRA; BRAGA, 2004. p. 100-101)  

Para Lovelock (2001), os serviços de processamento de estímulo mental, como 

educação, também podem ser difíceis de substituir se a qualidade não atender as expectativas 

dos clientes. Há que se tomar muito cuidado com o atendimento dessas expectativas.  Mesmo 

se uma faculdade estiver disposta a permitir que os alunos assistam gratuitamente à repetição 

de aulas com um professor diferente, esse paliativo ainda consumiria tempo e teria custos 

psicológicos significativos, o que pode desgastar a imagem da instituição. 

 
 

SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS  

 
Em linhas gerais, “satisfação consiste na sensação de prazer ou desapontamento 

resultante da comparação do desempenho (ou resultado) percebido de um produto em 

relação às expectativas do comprador. ” (KOTLER, 2000, p.58). Quando os clientes percebem a 

entrega efetiva do serviço como melhor do que o esperado, ficarão contentes; caso contrário, 

se ela estiver abaixo das expectativas, ficarão enraivecidos e julgarão a qualidade de acordo 

com seu grau de satisfação com o serviço. (LOVELOCK, 2001) 

Neste sentido, os alunos estão altamente satisfeitos disseminam informações positivas 

e, na verdade, tornando-se um anúncio ambulante e falante da instituição, o que reduz o custo 

para atrair novos clientes. Em resumo, nenhuma empresa de serviços pode estar disposta a 

perder de vista as metas mais amplas de fornecer serviço de qualidade e ótimo valor em 

relação ao preço e a outros custos de serviços incorridos pelos clientes. (LOVELOCK, 2001) 

As instituições educacionais devem estar atentas aos níveis de satisfação dos alunos, 

considerados seus clientes. Cabe a cada instituição determinar que nível de satisfação 

pretenda atingir e criar mecanismos para alçá-lo. Para conseguirem superar essa dificuldade 

de medir a satisfação, algumas instituições consideram primeiro seus objetivos de 

mensuração relacionados às matrículas, argumentando que se o aluno permanece matriculado 

é provável que esteja satisfeito. Estas instituições considerarão dentre outros: taxa de 

crescimento do número de candidatos, participação da escola no mercado, número de filhos 

de ex-alunos que se matricularam e taxa de retenção da escola. (KOTLER; FOX, 1994) 

Outra forma de mensurar é fazer levantamentos da satisfação dos alunos. Esses 

levantamentos são feitos periodicamente, por meio de questionários e entrevistas via telefone, 

onde os entrevistados declararão seus sentimentos em relação à instituição como um todo. 

(KOTLER; FOX, 1994.) 
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MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 
“O marketing de relacionamento envolve atividades destinadas a desenvolver ligações 

economicamente eficazes de longo prazo entre uma organização e seus clientes para o 

benefício mútuo de ambas as partes. ” (LOVELOCK, 2001, p. 132).  

Uma das ligações que se pode estabelecer entre a organização e o cliente é a de 

fidelidade. Nas palavras de Lovelock (2001) a fidelidade é a decisão voluntária de um cliente 

de continuar prestigiando uma empresa específica durante um longo período. Bem se sabe 

que quanto maior o número de clientes fiéis, maior o aumento de receita.  Só que para que 

haja essa fidelidade a empresa deverá fazer investimentos. 

De acordo com Kotler (2000), existem cinco níveis diferentes de investimentos: um 

ligado ao marketing básico (onde o vendedor simplesmente vende o produto), o marketing 

reativo (onde o vendedor, além de vender, encoraja o cliente a telefonar se tiver dúvidas, 

comentários ou queixas), o marketing responsável (o vendedor faz uma pós-venda, ligando 

para o consumidor), marketing pró-ativo (vendedor entra em contato com o cliente de tempos 

em tempo para falar sobre melhoria de utilização do produto ou novos produtos) e por fim o 

marketing de parceria (no qual a empresa trabalha continuamente em conjunto com o cliente 

para descobrir meios de alcançar melhor desempenho). 

 
PESQUISA DE MARKETING 

 
“Definimos pesquisa de marketing como a elaboração, a coleta, a análise e a edição 

sistemática de dados e descobertas relevantes para uma situação de marketing específica 

enfrentada pela empresa. ” (KOTLER, 2005, p. 98).  

 

A pesquisa de marketing deve colocar em foco a questão de serviços, 
tais como as características e o que pensam que seja possível e o que 
deve a empresa fazer quando ocorrem problemas de prestação de 
serviços, com recursos limitados para a execução da pesquisa, existem 
grandes vias abertas à exploração da expectativa do cliente. 
(ZEITHAML, 2003, p. 115). 

 

A aplicação de uma pesquisa das expectativas de clientes é somente a primeira parte 

da compreensão do cliente, mesmo que a pesquisa seja adequadamente planejada, executada 

e apresentada. Uma empresa de serviços também deve usar os resultados da pesquisa de 

modo significativo – a fim de levar a mudanças ou melhorias no modo com que o serviço é 

executado. O mau uso – ou mesmo o não uso – dos dados da pesquisa pode levar a uma lacuna 

na compreensão das expectativas dos clientes.  (ZEITHAML, 2003, p. 131) 
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5 METODOLOGIA  

 

Para a realização deste trabalho foi, em primeira instância, realizada uma pesquisa 

bibliográfica, utilizando fontes secundárias, na qual as principais definições e conceitos de 

marketing, bem com os demais temas as serem discutidos foram esboçados diante da ótica de 

vários autores.  

 
A pesquisa bibliográfica é quando o pesquisador se utiliza de livros, 
revistas, documentos, periódicos, enfim, registros impressos. Todo e 
qualquer trabalho científico inicia-se numa pesquisa bibliográfica, que 
permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. 
(PARRA FILHO: 2000, p. 18) 
 

 Para o alcance dos objetivos propostos, propôs-se uma pesquisa de campo (estudo de 

caso), sendo que a coleta de dados primários foi realizada com os estudantes universitários da 

população da cidade de Patos de Minas – Minas Gerais.  

 A pesquisa de campo, de acordo com Vergara (1997, p. 45-46), “é investigação 

empírica realizada no local onde ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para 

explicá-los. Pode incluir entrevistas, questionários, testes e observação de participante ou 

não”. Quanto aos meios, a pesquisa foi em forma de estudo de caso, porque o objeto de estudo 

se referiu aos dados relacionados aos alunos dos primeiros anos de uma população, em 

específico a cidade de Patos de Minas – Minas Gerais. Para Vergara (1997 p. 47), o estudo de 

caso [...] “tem caráter de profundidade e detalhamento e está circunscrito a uma unidade”.  

Quanto à abordagem, tratou-se de uma pesquisa quantitativa na qual 

 
Coletam-se e quantificam-se dados e opiniões mediante o emprego de 
recursos e técnicas estatísticas, partindo das mais simples, como 
porcentagem, média e desvio-padrão, até aquelas mais complexas, 
como coeficiente de correlação, análise de regressão etc. Ela é muito 
adotada em trabalhos científicos do tipo tese.  (GONÇALVES, 2005. 
p.101)  

 
A análise dos dados procedeu sob uma perspectiva descritiva em que a “preocupação é 

descobrir a freqüência com que o fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua 

natureza e característica. ” (GONÇALVES, 2005, p.91). Este tipo de análise “é realizada por 

meio da técnica padronizada de coleta de dados, principalmente pelo questionário e pela 

observação sistemática. ” (GONÇALVES, 2005, p.91). Lembrando que neste caso foi proposto o 

uso do método anteriormente citado que foi o questionário. O universo desta pesquisa foram 

os estudantes universitário da população da cidade de Patos de Minas, sendo selecionados 

como amostra os alunos que estivessem cursando os primeiros períodos dos cursos de 

graduação, distribuídos conforme Tabela 1 a seguir:  
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Tabela 1 – Número de entrevistados por curso  

Curso Respondentes 

Administração  98 

Agronomia  86 

Ciências Biológicas 30 

Ciências Contábeis  83 

Comunicação Soc. Publ.Prop. 30 

Direito A 139 

Educação Física 37 

Enfermagem 31 

Engenharia Ambiental A 32 

Engenharia Civil  164 

Engenharia De Produção 21 

Engenharia Química 29 

Farmácia 12 

Fisioterapia 29 

Medicina 37 

Pedagogia 31 

Psicologia 44 

Sist. Inform. 43 

Zootecnia 40 

Total de entrevistados sobre a 
amostra 

1.016 

Fonte: dados da pesquisa 2011 
Autor: Elaborado pela autora 
 

 A TAB. 1 mostra o número de entrevistados que cursam o segundo período de 

todos os cursos de graduação da população de Patos de Minas – Minas Gerais , público alvo 

desta pesquisa.  

O instrumento de coleta de dados proposto foi um questionário fechado contendo  

perguntas em uma escala “Likert”1, de importância de 5 pontos com as opções 1 – nenhuma 

importância (NI); 2 – pouco importante (PI); 3 – indiferente (IN); 4 – importante (IM) e 5 – 

muito importante (MI). Dessa forma, para cada afirmativa, o respondente pôde marcar, entre 

os extremos, a categoria que mais se aproximou de sua opinião sobre a variável mencionada. 

Propôs-se  a análise dos dados estatisticamente por meio do programa SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). De acordo com Hair et al. (2005, p. 452), o “SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) básico é um pacote de software fácil de usar, que 

oferece acesso a procedimentos estatísticos”.  

 Na análise dos dados, foram  utilizadas técnicas de estatísticas descritivas, tais como 

distribuição de frequência e média conforme. [...] “Não é incomum em uma pesquisa de 

                                                             
1 Segundo Hair et al. (2005), quando você usa a escala individualmente, entre cinco e sete pontos a 
escala é definida como Likert, possibilitando avaliar a intensidade com que alguém concorda com um 
conjunto de afirmações. 
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administração fazer uma combinação de métodos, particularmente nos métodos de coletar e 

analisar dados. Isso proporciona uma visão mais ampla do problema ou da questão da 

pesquisa”. (COLLINS, HUSSEY; 2005 p. 80-81). 

 A coleta dos dados foi realizada entre os dias 01.08 a 30. 08 de 2016, pelo próprio 

pesquisador.  Foram realizados cálculos de: média, desvio padrão, coeficiente de variação e 

freqüências. 

A análise dos resultados impetrados foi desenvolvida por meio da avaliação do "Índice 

de Satisfação” (IS) das afirmativas que de acordo com Verçosa (1997), é uma técnica utilizada 

para mensurar a satisfação das respostas.  A avaliação do “índice de satisfação” (IS), foi 

calculado segundo Caixeta et al. (2006)  citado por  Verçosa (2007): 

 

IS = (%A x O) + (%E x 1) + (%I x 2) + (%O x 3)  

3 

Sendo,  

A = Muito Insatisfeito (MI); 

E = Insatisfeito (I) 

O = Satisfeito (S);  

U = Muito satisfeito (MS).  

 
Para a determinação de conceitos da análise do IS, respeitou-se uma escala de 

valores, distribuída da seguinte maneira: de 0 à 50 conceito péssimo, de 50,01 à 62,5 ruim, de 

62,5 a 75 regular, de 75,1 a87,5 bom e de 87,5 a 100 ótimo. 

Para o cálculo do IGI (Índice Geral de Importância) adotou-se a metodologia 

proposta por Caixeta et al (2006), citada por Verçosa (2007) para a média ponderada em 

relação aos conceitos.  

Sendo: 

IP = (%A x O) + (%E x 1) + (%I x 2) + (%O x 3) + (%U x 4)  

              4  

Sendo,  

A = Nenhuma Importância (NI); 

E = Pouco Importante (PI) 

I=. Indiferente (IN);  

O =. Importante (IM);  

U = Muito Importante (MI).  

 
 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
No ambiente competitivo em que se encontram as universidades torna-se 
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relevante conhecer o perfil do aluno interessado em ingressar nas instituições particulares e 

os fatores que o levou a escolher determinada graduação.  

De acordo com os dados apontados, 50,5% são do sexo feminino e 49,5% do sexo 

masculino, mostrando uma leve predominância das mulheres matriculadas nos primeiros 

períodos. Sendo a maioria (85,4%) declarou-se solteiro (a), 10,5% responderam que são 

casados, 1,3% disseram ser divorciados e 2,3%, outros. Este percentual elevado de solteiros 

(as) pode ser explicado devido à faixa etária estar concentrada entre 18 e 25 anos  

De acordo com pesquisa realizada por Soares (2007) que apontou a época em 

que o estudante escolheu o curso superior. “A escolha se deu, para 71,8% dos respondentes, 

no último ano do ensino médio ou às vésperas do exame vestibular”, mostrando aí uma 

continuidade na vida estudantil da maior parte dos respondentes, fenômeno este que ocorre 

com os entrevistados dessa pesquisa. 

A renda média mensal (em salários mínimos). Solomon (2002 p.309) diz que “a 

demanda do consumidor por bens e serviços depende tanto da possibilidade de comprar 

quanto da disposição para comprar. ” Assim sendo, a escolha de produto é extremamente 

afetada pelas circunstâncias econômicas: renda disponível (nível, estabilidade e padrão de 

tempo), economias e bens (incluindo percentual líquido) débitos, capacidade de 

endividamento e atitude em relação a gastar versus economizar. Observa-se que mais da 

metade dos entrevistados, 51,7%, declararam ter renda média mensal inferior a 2 salários 

mínimos, fato que remete a faixa etária entrevistada que está abaixo dos 25 anos. 

Os alunos também foram questionados sobre sua primeira opção de curso. Para 76,9% 

dos respondentes, 781 alunos, o curso que realiza foi sua primeira opção no vestibular. 

Aqueles que disseram não estar cursando a primeira opção representam 23,10% da amostra e 

citaram os cursos da tabela acima como sendo primeira opção. Cursos mais tradicionais como: 

Direito, Medicina, Administração e Engenharia Civil foram citados como primeira opção para 

aqueles que dizem estar cursando a segunda opção de curso 

O índice de satisfação médio dos entrevistados em relação aos cursos é de 83,33%, que 

dentro da escala calculado segundo Caixeta et al (2006) citado por Verçosa (2007) é 

considerado bom. Cobra e Braga (2004, p. 59), afirmam que: “os alunos não compram cursos, 

compram na verdade uma carreira profissional de sucesso”. Desta forma, é preciso investir na 

percepção sobre os serviços da instituição, pois no marketing educacional, também “a 

percepção é que é a realidade”. O nível de resposta às satisfações de seu público, praticada por 

cada instituição, pode ser determinante para a construção de sua imagem e percepção. Nas 

afirmações de Kotler e Fox (1994, p. 27), “a imagem de uma instituição pode ser mais forte 

que sua realidade. ” Neste aspecto, uma instituição verdadeiramente orientada para o 

mercado deseja criar o máximo de satisfação que consiga oferecer. É cada vez mais caro atrair 

estudantes, então, esforços concentrados na retenção de clientes podem ser bem-sucedidos. 
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(KOTLER e FOX, 1994). 

De acordo com Lovelock (2001), a satisfação do cliente desempenha um papel 

particularmente crítico em ramos altamente competitivos, onde há enorme diferença entre a 

fidelidade de clientes meramente satisfeitos e a de clientes completamente satisfeitos – ou 

encantados, e nesses ramos competitivos pode-se incluir a prestação de serviços educacionais.  

Quando os alunos estão altamente satisfeitos disseminam informações positivas e, na 

verdade, tornando-se um anúncio ambulante e falante da instituição, o que reduz o custo para 

atrair novos clientes. Os pesos que as variáveis tiveram na escolha da graduação, a variável 

realização pessoal ficou em primeiro lugar com o índice médio de importância de 89,22%.  

“As necessidades de ordem superior tornam-se a força motriz do comportamento 

humano à medida que as necessidades de ordem mais baixas são satisfeitas. ” Maslow apud 

Shiffman e Kanuk (2000). Dentro das necessidades de ordem superior encontra-se a de auto 

realização (realização pessoal), que “refere-se ao desejo de um indivíduo de satisfazer seu 

potencial – de se tornar tudo o que ele é capaz de se tornar. ” Maslow apud Shiffman e Kanuk 

(2000). 

Ao buscar a realização pessoal, com investimentos em educação, as pessoas esperam 

ter retornos financeiros através de qualificação pessoal, para tal avaliam o mercado de 

trabalho. Mercado de trabalho obteve índice médio de importância de 87,23% dos 

entrevistados.  Ao observar mercado de trabalho, faz-se uma busca por melhores salários e 

o salário futuro ficou classificado em terceiro lugar com 86,34% de índice médio de 

importância. 

A tendência de mercado surge em quarto lugar com índice médio de importância de 

82,85%, o que corrobora com os dizeres de Cobra e Braga (2004): “consumidores mais 

jovens, normalmente são inovadores ou adotadores iniciais de novos cursos, ao passo que os 

consumidores de serviços educacionais mais tradicionais são normalmente pessoas de mais 

idade. ” (COBRA; BRAGA, 2004, p. 93). A faixa etária pesquisada está entre esses 

consumidores mais jovens. 

Apesar de o ambiente familiar ser considerado importante influenciador das decisões, 

como citado por Kotler (2005), esta variável ficou em quinto lugar com índice médio de 

importância de 77,68%. Percebe-se que os grupos de referência estão dando lugar a questões 

mais financeiras e tendências de mercado. Ocupação atual (iniciativa própria) apresentou 

índice médio de importância de 73,01%. A ocupação também influencia no padrão de 

consumo de uma pessoa. Um operário compra roupas de trabalho, sapatos de trabalho e 

marmitas. Um presidente de empresa comprará ternos caros, passagens de avião, títulos de 

clubes exclusivos e barcos luxuosos. (KOTLER. 2000) 

Horário e valor do curso receberam médias muito próximas, 66,41% e 66,36%, 

respectivamente. O que pode ser explicado, embora não abordado na pesquisa, o fato da 
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maioria dos pesquisados trabalharem durante o dia. 

Informações por meios de comunicação e observatório receberam 63,23%, de peso na 

escolha da graduação. Sobre este aspecto a Instituição tem feito investimentos consideráveis, 

o que vai de encontro com os dizeres de KOTLER; FOX (1994) “Em busca do crescimento de 

lucros e de vendas as empresas gastam recursos consideráveis. Para a aquisição de clientes 

fazem-se necessários gastos, com campanhas publicitárias e veiculação em meios de 

comunicação. ”. 

Nas palavras de Kotler (2005) os grupos primários envolvem a família, vizinhos, 

amigos e colegas de trabalho, com quem se interagem continuamente e informalmente, 

confirmando que a hipótese de os amigos também influenciar na escolha do curso de 

graduação, bem com seguirem a indicação de pessoas que fizeram o curso (56,62%), sendo 

esses formadores de opinião para aquele que fará a escolha. Cada papel carrega um status. 

“Um juiz da Suprema Corte possui mais status do que um gerente de vendas, que por sua vez 

tem mais status do que um auxiliar de escritório. As pessoas escolhem produtos que 

comuniquem seu papel e seu status na sociedade. ” (KOTLER, 2005, p. 126). Na pesquisa 

realizada com os alunos o status social obteve índice médio de importância de 56,18% dos 

entrevistados. 

Por fim as variáveis com menor índice médio de importância foram: localização 

geográfica da faculdade com índice médio de importância de 55,98%, ocupação atual 

(exigência da empresa) com 53,86% e tradição familiar que obteve índice médio de 

importância de 46,43%. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conhecer a importância dos principais fatores de decisão na escolha de 

determinado curso de graduação é fundamental para as IES, pois esta decisão leva consigo 

a carreira, uma vida de trabalho e tudo que dela decorra de seus alunos. Se as instituições 

se mantêm informadas conseguem atender mais efetivamente aos anseios da comunidade, e 

ao atender esses anseios terá mais chances de se manterem no mercado. 

Considerando que nenhuma pesquisa é plenamente completa, sugere-se que o 

aprofundamento desta pesquisa poderá ser feito a partir do estudo isolado de cada curso da 

instituição e com os alunos concluintes do segundo grau de escolas públicas e particulares. 

Outro aspecto que também poderá ser abordado é a importância dos professores e demais 

funcionários nas ações de marketing, bem como os alunos como disseminadores das 

vantagens de se estudar em uma instituição educacional especifica, fatores importantes no 

marketing educacional. 

A relevância do trabalho está na compreensão do processo de decisão na escolha do 
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curso graduação pelos alunos dos cursos universitários da cidade de Patos de Minas, e pode 

servir como norteador de futuras ações de marketing para atração e retenção de novos 

estudantes, pois conhecendo os fatores que atraem os estudantes para os cursos as 

instituições de ensino colocam-se em vantagem competitiva no mercado em que atuam.  
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