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RESUMO 

 

Este estudo discute o nível de satisfação dos alunos de uma instituição de ensino do 

interior do Rio Grande do Sul. A pesquisa se caracteriza como um estudo de caso com 

abordagem quantitativa e de fins exploratório. A pesquisa foi realizada com uma amostra de 

120 alunos, sendo de 40% dos alunos do curso de Administração, 30% dos alunos do curso de 

Ciências Contábeis, 20% do curso de Gestão Comercial, e 10% dos alunos do curso de 

Estética e Cosmética. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado um questionário com 

perguntas fechadas para que os alunos pudessem expressar sua satisfação, segundo cada fator 

analisado que são, relacionamento professor/aluno e aluno/aluno, qualidade nos serviços 

prestados pela instituição, infraestrutura da instituição, relacionamento e atendimento e 

comprometimento. Após a obtenção dos dados foram analisados os resultados. Ao final, a 

instituição poderá criar ações de acordo com as prioridades identificadas na pesquisa, visando 

a melhor gestão da instituição. 

 

Palavras-chave: Marketing; Satisfação do cliente; Satisfação do aluno; Instituições de Ensino 

Superior. 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir das mudanças que estão acontecendo no cenário educacional, as instituições 

de ensino superior vêm considerando de forma especial o marketing como uma ferramenta de 

gestão, entendida como uma estratégia para a maior captação de novos alunos. Sabe-se que 

neste contexto, existe uma preocupação em se chamar os alunos de clientes, no entanto, sendo 

uma instituição educacional, uma prestadora de serviços que visa a qualidade destes, as 

estratégias de marketing passam a perceber as necessidades dos seus alunos, e criar formas de 

disponibilizar os serviços necessários para alcançar a sua satisfação.  

A instituição passa a apostar na divulgação de todos seus cursos para a maior 

retenção de alunos, sendo necessário que essas informações cheguem a todos os públicos, 

para que a sociedade tenha conhecimento dos serviços oferecidos, e assim, tenham interesse 

nos serviços da instituição, e venham a procura do mesmo. Toda essa informação age como 

um impulsor de estímulo para encontrar pessoas interessadas no serviço prestado. 

Com a globalização avançando constantemente, a concorrência na prestação de 

serviços educacionais está cada vez maior, cada dia abrem novas escolas ou faculdades. Com 

isso, as instituições de ensino que trabalham com a ferramenta de marketing, ou que utilizam 

o marketing nas suas estratégias e tomadas de decisões, passam a destacar-se nesse meio. 

A presente pesquisa apresenta um estudo realizado com alunos matriculados em uma 

instituição de ensino superior do interior do Rio Grande do Sul. Tem por objetivo verificar o 

nível de satisfação destes alunos, através da aplicação de um questionário. Após a conclusão 

do estudo, os resultados foram entregues à instituição para que possam utilizar das análises 

feitas para criar novas estratégias e assim, melhorar a satisfação dos alunos para alcançar seus 

objetivos de forma mais eficaz. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o marketing é muito mais do que as 

propagandas que as empresas divulgam. Está relacionado com a criação de estratégias para a 

otimização dos lucros, a fidelização do cliente, o aumento da visibilidade da marca, do 

produto ou do serviço, entre outros. 

Para satisfazer o seu cliente a organização deve estar inovando constantemente pois 

as necessidades estão mudando rapidamente, e assim também a empresa precisa mudar. 

Sendo assim, a empresa deve se tornar inovadora em seu planejamento e em suas estratégias 

de marketing para ampliar sua cartela de clientes. 
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Os clientes estão cada vez mais exigentes quanto a prestação de serviços, por este 

motivo a satisfação do cliente está ligada a vários termos, como: espaço físico da empresa, 

organização, bom atendimento, relacionamento entre direção, colaboradores, fornecedores e 

cliente, funcionários capacitados, preços atraentes, entre outros aspectos. Neste contexto, o 

aluno como cliente satisfeito se torna cliente fiel, divulga a instituição para a sociedade, 

fazendo com que a torne mais conhecida no mercado e mais procurada por futuros alunos. 

Tão importante quanto a retenção de alunos, também é atrair novos alunos para 

matrícula. Cada matrícula feita ou rematrícula é uma decisão tomada pelo estudante, que dura 

pelo próximo semestre ou ano de estudo. Esta decisão de começar a estudar ou de continuar 

estudando é influenciada pela satisfação do aluno com os serviços prestados pela instituição. 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

Satisfação do cliente são as ações pensadas e realizadas pela empresa para satisfazer, 

saciar algo ou alguém, como também pode ser uma atitude tomada para atender a necessidade 

de um consumidor. O cliente satisfeito tende a divulgar o bom serviço ou atendimento, e 

assim trazer mais clientes para a empesa, ou também ele próprio se tonar consumidor fiel. 

Para aplicação deste questionário a amostra escolhida foi de alunos dos cursos 

superiores de bacharelado e tecnólogos que frequentam a faculdade pelo turno da noite.   

Diante deste contexto, surge o questionamento “Em que medida os alunos dos cursos 

superiores, graduação e tecnólogos, de uma instituição de ensino superior do interior do 

estado do Rio Grande do Sul, estão satisfeitos com os serviços que a faculdade está 

prestando? ” 

 

1.3 OBJETIVOS 

Este estudo busca avaliar a qualidade dos serviços prestados por uma instituição de 

ensino superior do Rio Grande do Sul, segundo a percepção dos alunos matriculados. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar qual o nível de satisfação dos alunos de uma instituição de ensino dos 

cursos superiores, graduação e tecnólogos, do interior do estado do Rio Grande do Sul. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) levantar o número de todos os alunos da instituição em cada nível/turma de ensino; 

b) levantar por meio estatístico a quantidade de alunos a serem ouvidos na pesquisa; 
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c) aplicar um questionário para os alunos da amostra; 

d) verificar os resultados recebidos nos questionários e apurar se todos os questionários estão 

completos para a tabulação dos dados; 

e) analisar os dados obtidos, chegando assim na resposta para saber qual o nível de satisfação dos 

alunos; 

f) identificar quais as satisfações dos mesmos e insatisfações, e assim, propor sugestões de 

melhorias para saná-las. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Para uma instituição de ensino é muito importante saber qual o grau de satisfação dos 

alunos que ali estudam, pois, o aluno que está satisfeito com a instituição passará a divulgá-la 

para a sociedade em que está inserido, tornando assim a instituição mais conhecida e 

procurada por novos alunos. Com a pesquisa de satisfação, a instituição passa a verificar quais 

os pontos que mais satisfazem os seus alunos, e com isso, pode promover melhorias e 

inovações. Para mantê-los motivados, por outro lado, poderá ser identificado quais os pontos 

que não satisfazem os alunos, possibilitando a instituição a focar em estratégias para que 

ocorra alguma mudança de percepção por parte do aluno. 

Os resultados da pesquisa poderão permitir à instituição, medir o nível de sucesso do 

negócio, verificando as falhas existentes para mudar as suas estratégias e melhorar esses 

aspectos, tornando a imagem da instituição ainda mais positiva. Desta forma, a direção da 

instituição poderá tomar decisões mais apropriadas para cada situação, e no momento exato, 

para melhor administrar.  

A pesquisa se justifica também por permitir a instituição identificar de que maneira o 

aluno está se relacionando com professores, colegas e funcionários da mesma, bem como 

compreender se em alguma próxima oportunidade ele voltará a procurar os serviços prestados 

pela mesma, se a experiência que ele está vivenciando satisfaz suas necessidades. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MARKETING 

O marketing está em constante mudança e evolução, nos dias atuais é usado de várias 

maneiras e em várias ocasiões diferentes em uma empresa, pode ser utilizado tanto por 

pessoas como por organizações, seja formalmente ou informalmente. O marketing se for 

extensivo e correto pode ser essencial para o sucesso de qualquer ação. Conforme a American 

Marketing Association. 

O marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem 

a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como a administração do 

relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado 

(KOTLER E KELLER, 2006, p. 4). 

Marketing é um agrupamento de vários processos que juntos visam identificar quais 

as necessidades de seus clientes e então criar estratégias para saná-las. São ações realizadas 

com o propósito de obter as respostas desejadas principalmente nos dias de hoje que o 

mercado está muito mais competitivo.  

Seguindo a mesma linha de pensamento Churchill e Peter (2005, p. 4) dizem “de 

acordo com a American Marketing Association, marketing é o processo de planejar e executar 

a concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de ideias, produtos e 

serviços afim de criar trocas que satisfação metas individuais e organizacionais”.  

O marketing é uma troca entre a organização e o cliente, a empresa cria estratégias 

de vendas, preços e demais características de um produto para satisfazer as necessidades que a 

sociedade impõem no momento de fazer a compra de um produto ou serviço, já os clientes 

quando satisfeitos tornam-se fieis aquela marca e divulgam as demais pessoas do seu meio 

social. 

Pode-se considerar que sempre haverá necessidade de vender. Mas o objetivo do 

marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. O objetivo do marketing é conhecer e 

entender o cliente tão bem que o produto ou serviço possa se adequar a ele e se vender 

sozinho. De maneira ideal o marketing deveria resultar em um cliente disposto a comprar. A 

única coisa necessária, então, seria tornar o produto disponível (KOTHER E KELLER, 2012, 

p. 4). 

O marketing deve ser uma área conhecida, entendida e dominada por todos os 

profissionais, principalmente os gestores de negócios pois o mesmo deve ter o conhecimento 
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necessário sobre as ações de marketing para identificar as necessidades dos clientes e criar 

estratégias empresariais para a satisfazer as mesmas. 

Os CEOs (siga em inglês para Chief Executive Officer, ou diretor presidente) 

reconhecem o papel do marketing na construção de marcas fortes e de uma base de clientes 

fiéis, ativos e intangíveis que contribuem fortemente para o valor de uma empresa. 

Fabricantes de bens de consumo, planos de saúde, organizações sem fins lucrativos e 

industrias em geral alardeiam suas últimas realizações de marketing (KOTLER E KELLER, 

2012, p. 2). 

Sabemos que o marketing é um estudo que busca descobrir as necessidades e desejos 

do consumidor e através de estratégias e decisões tomadas corretamente, conseguir saná-las 

para torná-los cada vez mais fiéis a empresa, inclusive em um momento em que o marketing 

está se inovando muito rapidamente. 

Cada vez mais os consumidores estão em busca de solução para satisfazer seu anseio 

de transformar o mundo globalizado num mundo melhor.  Em um mundo confuso, eles 

buscam empresas que abordem suas mais profundas necessidades de justiça social, econômica 

e ambiental em sua missão, visão e valores. Buscam não apenas satisfação funcional e 

emocional, mas também satisfação espiritual, nos produtos e serviços que escolhem 

(KOTLER, KARTAJAYA E SETIAWAN, 2012, p. 16). 

Cada ano que se passa os conceitos e conhecimentos sobre marketing aumentam 

exponencialmente e as estratégias tomadas pelo gestor vão se transformando. Para uma 

empresa satisfazer as mais profundas necessidades de seus clientes, ela deve ser inovadora e 

ter estratégias diferenciadas, para cativar seu cliente e transformá-lo em cliente fiel que ajuda 

a fazer mais divulgação da organização. 

Desde que o marketing foi criado até os dias de hoje os autores explicam que existe 

três fases do marketing. A primeira fase foi criada durante a era industrial, e era focado 

totalmente no produto, todos os produtos eram padronizados para ter menor custo e assim 

vender mais. A segunda fase foi criada na era da informação, nessa época os consumidores 

eram mais bem informados e a diversidade dos produtos era maior e as necessidades dos 

consumidores continuava sendo sanada. A terceira fase é voltada para os valores, as empresas 

levam mais em consideração seus consumidores e tentam transformar o mundo seguindo sua 

missão, visão e valores (KOTLER, KARTAJAYA E SETIAWAN, 2012). 

Para Cobra (2009, p. 40) “marketing não é ciência nem arte, mas utiliza ferramentas 

oriundas dessas áreas para elaborar produtos com base em informações sobre o 

comportamento do consumidor”.  
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O marketing no futuro pode ter um significado novo, segundo Kotler, Kartajaya e 

Setiawan (2012, p. 48), “O marketing, em seu ápice, será uma consonância de três conceitos: 

identidade, integridade e imagem. Marketing significa definir com clareza sua identidade e 

fortalecê-la com integridade autêntica para construir uma imagem forte”.  

O marketing é uma das ferramentas mais importantes dentro de uma empresa, pois 

com as informações certas como por exemplo a missão, visão e valores da empresa os 

profissionais desta área podem trazer mais clientes e transforma-los em consumidores fiéis, 

trazendo para a empresa mais lucros. 

O maior objetivo das empresas é ter uma grande cartela de clientes satisfeitos, pois 

com a satisfação desses consumidores vem também a fidelização dos mesmos, acontecendo 

isso as empresas se tornam cada vez mais lucrativas atingindo assim seus objetivos. 

 

2.2 CONCEITOS DE MARKETING 

Primeiramente, antes de colocar em prática qualquer estratégia de marketing, os 

administradores devem entender exatamente os principais conceitos de marketing, para depois 

disso colocar em prática todas as estratégias necessárias para alcançar os objetivos. 

Marketing é 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 essas relações causam no bem-estar da sociedade (LAS CASAS, 2007, 

p. 15).   

As estratégias de marketing quando utilizadas corretamente em uma organização 

entregam aos administradores muitas respostas de extrema importância para uma gestão 

eficaz para alcançar os objetivos da empresa e para sanar as necessidades mais exigentes do 

consumidor. 

A partir de 1911, aproximadamente, o marketing adquiriu personalidade 
própria, transformando-se em um campo de estudo independente do resto das 

disciplinas.  Durante esses primeiros anos considere-se o marketing como um 

conjunto de atividades dirigidas a melhorar a distribuição dos produtos, a partir de 

uma perspectiva dupla: facilitar o acesso do consumidor ao produto e reduzir os 

custos (COBRA, 2010, p. 5). 

A maioria das pessoas não tem um entendimento aprofundado de que o marketing 

não é apenas a propaganda de um produto, a estética do produto, mas podemos entender o 

marketing como estratégias tomadas para deixar o cliente mais interessado em comprar um 
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produto que satisfaça a sua necessidade, e com um baixo preço, que é o mais importante na 

hora das compras. 

Para Cobra (2010, p. 9, apud Ama 1985) “O marketing é o processo de planificação e 

execução da concepção, preço, comunicação e distribuição de ideias, produtos e serviços, para 

criar intercâmbios que satisfaçam os indivíduos e os objetivos da organização”. 

O conteúdo de marketing engloba muitos mais processos do que imagina-se, para 

alcançar os objetivos que a empresa estipula e também ao mesmo tempo, satisfazer o cliente, 

sendo esta uma das maiores preocupações das empresas. O marketing desde o início é 

conhecido por dar grande importância para a satisfação das necessidades e desejos dos 

consumidores “é assim que se conhece como filosofia ou conceito de marketing a noção de 

que a empresa só existe para criar e manter clientes e que eles são sua razão de ser. Todas as 

atividades da organização devem estar dirigidas à sua atenção e satisfação” (COBRA, 2010 p. 

79).  

Com o passar de cada ano os conceitos e filosofias vão se modificando, vão 

inovando, se aperfeiçoando e isso aconteceu com o marketing também. Antigamente a 

preocupação das organizações era somente com o produto, de como ele era e como vende-lo, 

mas nos dias de hoje as empresas devem se preocupar mais com os interesses dos 

consumidores em satisfazer suas necessidades. 

Do ponto de vista de Kotler, Kartajaya e Setiawan (2012, p. 11) “O conceito de 

marketing pode ser visto como um contraponto ao de macroeconomia. Sempre que ocorrem 

mudanças no ambiente macroeconômico, o comportamento do consumidor muda, o que 

provoca mudança no marketing”.  

Especificando as funções do marketing, Kotler e Keller (2012, p. 4) afirmam que 

“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 de valor entre si”. Segundo 

Churchill. 

É raro que uma organização seja a única fornecedora de um determinado 

produto ou serviço. Por este motivo, os profissionais de marketing precisam 

descobrir o que seus concorrentes estão fazendo e prever o que eles podem fazer no 
futuro. Essas atividades referem-se ao ambiente competitivo, ou seja, todas as 

organizações que poderiam potencialmente criar valor para os clientes de uma 

organização. O objetivo último da análise do ambiente competitivo é ajudar as 

organizações a desenvolverem uma vantagem competitiva, a capacidade de ter um 

desempenho melhor do que os concorrentes na oferta de algo que o mercado 

valorize (CHURCHILL, 2012, p. 49). 
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Nos dias de hoje com os conceitos de marketing tão avançados como estão, as 

empresas devem estar um passo à frente de suas concorrentes, ou seja, devem prever quais 

serão as estratégias utilizadas pelas outras empresas e tomar atitudes que sejam melhores e 

que tragam mais benefícios para sua própria organização.  

Falcão (2014 apud McCarthy 1960, p. 33) diz que “o marketing é o desempenho de 

todas as atividades de negócio que direcionam o fluxo de bens e serviços do produtor ao 

consumidor ou usuário, no sentido de melhor satisfazer os consumidores e atender os 

objetivos da empresa”. 

Os conceitos de marketing se forem aplicados corretamente nas organizações ajudam 

a melhorar as atividades em vários setores desde a produção até a entrega final do produto, 

também ajuda a tomar as melhores decisões, baseando-se em estratégias para que o grande 

objetivo da empresa seja alcançado, e seus clientes estejam satisfeitos. 

 

2.3 HISTÓRIA DO MARETING 

No Brasil o marketing teve início após o término da guerra como explica Falcão “O 

marketing moderno e integrado no Brasil surgiu realmente depois da última guerra, da 2ª 

Grande Guerra Mundial e teve várias causas. A principal foi o progresso social econômico 

que houve no Brasil” (FALCÃO 2014, p. 121). 

Acrescenta também que “A segunda grande causa da explosão do Marketing foi a 

vinda para o Brasil, nesse período, de grandes empresas americanas, [...]algumas já estavam 

aqui, mas estavam em estado dormente”. Segundo o autor, 

Falcão (2014, p 122) diz que havia uma necessidade grande de produtos 

de consumo daquela época então vieram para o Brasil americanos preparados para o 

Marketing. “O Marketing de verdade, o Marketing integrado, o Marketing como 

filosofia de negócios surgiu nos Estados Unidos. Ele cresceu lentamente e era uma 

verdadeira arma secreta das empresas americanas. Nem mesmo os europeus 

entendiam o que era aquilo.  

Após a década de 80 o marketing começou a mudar lentamente, “com a 

modernização e a concentração do varejo brasileiro, um Marketing cada vez mais sofisticado, 

mais diversificado começou a nascer no Brasil. [...] Sua nova estrutura lhes possibilitou 

enfrentar de igual para igual as forças dos consumidores” (FALCÃO, 2014, p. 127). O autor 

ainda acrescenta que no início da implantação do marketing no Brasil as propagandas foram 

muito importantes e quem ajudava a introduzir isso eram os homens das agências de 

publicidade americanas, que introduziam as práticas e a filosofia do marketing 
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Antigamente ao falar em marketing os consumidores pensavam diretamente em 

propaganda como diz Falcão (2014, p, 122) “Quando se falava de Marketing, falava-se 

implicitamente de propaganda, que era a forma básica de comunicação na época. Aos poucos, 

surgiram outras formas de comunicação promocional e o Marketing logo se expandiu”. 

Anos atrás as propagandas de marketing eram bem diferentes do que as de hoje em 

dia, os profissionais da época se ariscavam mais, pois as empresas não tinham muito o que 

perder. 

Durante os vários anos desde que o marketing foi criado ele teve uma evolução 

muito grande, segundo o que é explicado por Falcão. 

É interessante observar que o pensamento de marketing evoluiu de uma 
prática estritamente empresarial, da troca entre duas entidades, para um pensamento 

social, um processo complexo que envolve diversos interesses que não se limitam à 

esfera econômica. Neste novo paradigma, o cerne do Marketing deixa de ser a troca 

de bens e passa a ser criação e entrega de valor. Isso não significa que todas as 

organizações tenham adotado esta nova orientação e posicionamento (FALCÃO, 

2014, p. 130). 

Outro item com grande relevância durante o passar dos anos na matéria de marketing 

também foi a mudança que aconteceu na forma de comunicação entre a empresa e a 

organização. Em alguns anos atrás os anúncios eram feitos para todas as pessoas verem, 

estavam em vários lugares disponíveis, com o passar dos anos isso foi mudando e agora o 

consumidor pode escolher em aceitar se relacionar com a empresa ou não (FALCÃO, 2014).  

Durante os últimos 60 anos de história, o marketing foi um dos temas de maior 

relevância no mundo dos negócios. “O marketing, resumidamente, gira em torno de três 

disciplinas importantes: gestão do produto, gestão de cliente e gestão da marca” Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2012, p. 33). 

Complementando o pensamento de Kotler, Kartajaya e Setiawan o autor Cobra 

(2009) explica quais são as três eras de marketing. A primeira delas foi a era da produção que 

segundo ele era a época que não havia a preocupação com a venda, tudo o que era produzido 

era consumido, os fabricantes preocupavam-se apenas com a qualidade de seus produtos. Por 

este motivo nesta época não era importante o marketing. 

Já na era da venda os fabricantes começaram a dar mais importância à força de 

vendas, indo atrás de compradores para seus produtos. Naquela época uma empresa que 

entendia a era da venda sabia que consumidor não iria comprar produtos ou serviços que não 

era essencial para si. 
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A última era foi a era do marketing onde naquela época só as organizações que 

prestavam mais atenção no mercado sobreviveram.  Com isso cresceu a importância do 

produto, e com esse crescimento foi criado um novo tipo de gerente nas empresas: o de 

gerente de produto.  

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2012, p. 33) dizem que “Inicialmente, o marketing era 

visto apenas como uma entre várias funções importantes de apoio à produção, ao lado dos 

recursos humanos e das finanças. A função principal do marketing era gerar demanda de 

produtos”. 

Por volta dos anos 1970 no Brasil o marketing começou a se modificar. Nessa época 

as empresas estavam preocupadas em divulgar seus produtos aos consumidores e vendê-los, 

como não havia competição entre as empresas, elas focavam todas suas estratégias nos 

consumidores. Afirma Falcão (2014, p. 123) “Na época, não havia preocupação com a 

competição entre as marcas; o mercado potencial era tão grande e havia tão pouca oferta que 

ao invés de brigar entre si, os industriais resolveram se concentrar no consumidor”. 

Podemos perceber que a matéria de marketing com o passar dos anos evoluiu 

bastante, atravessou vários estágios e grande número de conceitos foram se formando com a 

evolução, na imagem abaixo vê-se a evolução dos conceitos de marketing. 

 

 

Figura 1-  Evolução dos conceitos de marketing 

Fonte: Kotler, Kartajaya e Setiawan, 2012, p. 35. 
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Os conceitos de marketing existem desde muitos anos atrás, porem ano após ano o 

marketing vem mudando e ganhando novas ramificações, novos conceitos são adquiridos para 

essas ramificações, tornando essa área do conhecimento cada vez maior com mais 

importância. 

 

2.4 GESTÃO DE MARKETING 

Nos dias atuais com a sociedade em constante mudança, está cada vez mais difícil 

fazer uma gestão que consiga atender e alcançar todos os objetivos que as empresas propõem 

para seus gestores, o marketing está diretamente ligado a tudo e uma boa gestão deste recurso 

é crucial para uma boa administração.  

A questão básica da gestão de marketing é identificar ou desenvolver as 

melhores ofertas aos seus diferentes mercados. Assim, pode-se pensar em termos de 

um processo de marketing com três objetivos, que são: criar, ou identificar valor, 
desenvolver e entregar valor e alinhar pessoas aos valores (LIMA, SAPIRO, 

VILHENA E GANGANA, 2007, p. 9).  

Uma gestão de marketing eficaz na organização é muito importante para ajudar 

alcançar os objetivos da empresa, a gestão de marketing cria valor aos produtos oferecidos 

pela organização aos seus clientes, sendo que uma das principais preocupações é a satisfação 

do cliente.  

Anos mais tarde Kotler diz que o gerenciamento de marketing é a análise, 

o planejamento, a implementação e o controle de programas projetados para criar, 

construir e manter trocas mutuamente benéficas e relacionamentos com os 

mercados-alvo, com a proposta de atingir os objetivos da organização. Baseia-se 

numa análise disciplinada das necessidades, desejos, percepções e preferencias dos 

mercados-alvo intermediários, como base para um projeto efetivo de produto, 

precificação, comunicação e distribuição (FALCÃO apud KOTLER, 2014, p. 22). 

Deve-se criar estratégias baseando-se em pesquisas de mercados e focando nos 

objetivos a serem cumpridos, para aumentar a captação de clientes. Falcão diz que “[...] O 

gerenciamento de marketing é a arte e ciência da escolha de mercados alvos e de obter, 

manter e aumentar o número de clientes através da criação, entrega e comunicação de valor 

superior ao cliente”. 

O mercado passa por várias mudanças ao longo do tempo, os gestores devem saber o 

momento certo para tomar as decisões mais apropriadas para o crescimento da empresa. Lima, 

Sapiro, Vilhena e Gangana (2007, p. 13) dizem que o gestor “deve saber identificar as 
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oportunidades que se apresentam à organização, bem como as ameaças que ela deverá 

enfrentar na tentativa de cumprir os objetivos estabelecidos”. 

Para o administrador é preciso criar estratégias que ajudem a gerar mais lucro para 

organização e satisfazer seus clientes em uma troca entre o consumidor e ela mesma. 

O marketing é um recurso de grande importância a gestão de processos, 

serviços, produtos e outras atividades em qualquer organização, é a área do 

conhecimento que envolve atividades diversificadas referentes às relações de troca 

entre empresa e consumidor, com orientações direcionadas a satisfação dos desejos e 

necessidades dos mesmos, focando a atração de novos clientes, conservação dos 

atuais, oferecendo-lhes sempre algo a mais. Dentro da gestão de marketing existem 

as variáveis que são separadas entre controláveis e as incontroláveis (RODRIGUES 

E LOPES, 2015, p. 5). 

Em cada empresa é feito um plano de marketing que leva em consideração as suas 

estratégias na tomada de decisões para uma melhor gestão da empresa. Quando os líderes das 

empresas avaliar as estratégias de marketing para seguir, elas devem levar em consideração as 

variáveis controláveis e incontroláveis, ou seja, as variáveis que podem ser modificadas pela 

empresa e quais a empresa não pode fazer nada. 

Segundo Stecca e Ávila (2015, p. 67) as variáveis incontroláveis são “o ambiente 

demográfico, econômico, natural, tecnológico, político e cultural são conhecidas e chamadas 

de variáveis incontroláveis. Elas existem externamente à empresa, mas influenciam 

diretamente as decisões organizacionais”.  

Já as variáveis conhecidas como que podendo ser controláveis pela empresa são 

explicadas como “são representadas pelos – 4P’s – produto, preço, propaganda e distribuição 

(praça) –, que também fazem parte das funções do marketing, e são ferramentas que a 

empresa dispõe nos processos de troca com seu mercado”. 

 

2.5 MIX DE MARKETING 

O mix de marketing, mais conhecido por 4Ps, são os quatro elementos principiais 

envolvidos em qualquer estratégia de marketing: produto, preço, praça e promoção. Segundo 

Kotler (1998), o mix de marketing pode ser definido como: 

Um conjunto de variáveis controláveis de marketing que a empresa utiliza 

para produzir a resposta que deseja no mercado-alvo. Assim, o mix de marketing 

consiste em todas as ações da empresa com a intenção de influenciar a demanda de 

seu produto. As várias possibilidades podem ser reunidas em quatro grupos de 

variáveis, conhecidas como quatro p’s: produto, preço, promoção e praça 
(KOTLER, 1998). 
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O mix de marketing é uma ferramenta que ajuda a empresa na tomada de decisões, 

suas informações são essenciais para boas estratégias. Zeithaml, Bitner, Gremler (2014, p.25), 

explicam que o mix de marketing “é definido como os elementos controlados por uma 

organização e utilizados para atender ou comunicar-se com os clientes”. 

Os autores complementam também que tudo é relacionado, que é preciso todos os 

dados e todas as informações para uma melhor gestão. 

Esses elementos aparecem como variáveis centrais à decisão em qualquer 

livro ou plano de marketing. A noção de mix significa que todas as variáveis estão 

relacionadas e dependem uma das outras até certo ponto. Além disso, a filosofia do 

mix de marketing implica um ótimo mix desses quatro fatores para um dado 
seguimento de mercado e a um dado ponto no tempo (ZEITHAML, BITNER, 

GREMLER, 2013, p. 4). 

O mix de marketing ajuda em todas as fases da gestão de um produto, por este 

motivo é um mix que conta com vários conceitos, para as decisões serem tomadas nos 

melhores momento e as estratégias serem as melhores possíveis. 

2.5.1 Produto 

Segundo Quadros (2012, p. 14) o elemento produto “é o mais importante que uma 

empresa tem para oferecer e todos os outros elementos derivam da definição do produto da 

empresa e de em qual mercado atuar”.  

Quadros (2012, p. 14) acrescenta também que produto pode ser conceituado que 

“não há diferenciação entre bens físicos e serviços; entende-se como algo que pode ser 

oferecido a um mercado para apreciação, [...] a definição de produto vai além de bens 

tangíveis; ela inclui serviços, eventos, pessoas, lugares, organizações e ideias”. 

Definimos um produto como algo que pode ser oferecido a um mercado 

para apreciação, aquisição, uso ou consumo e que pode satisfazer um desejo ou 

necessidade. Produtos incluem mais do que apenas bens tangíveis. Definimos 

amplamente, incluem objetos físicos, serviços, eventos, pessoas, lugares, 

organizações, ideias ou um misto de todas essas entidades (KOTLER e 

ARMSTRONG, 2007 p. 200). 

Seguindo o mesmo conceito que Kotler, Armstrong e Quadros (2012, p. 17) diz que 

“Em um sentido mais amplo, o produto é definido como um agregado de atributos físicos, 

simbólicos e de serviço, concebidos para aumentar a satisfação desejada pelo consumidor, 

como itens tangíveis, serviços e ideias”. 

Nos estudos sobre o produto encontramos a matéria de componentes de um produto, 

que são elementos que ajudarão a elaborar melhor o produto para depois ser colocado à 
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venda, cada produto lançado no mercado tem suas próprias características e esses elementos 

ajudam a se tornar mais competitivo no mercado. 

Segundo Quadros (2012, p. 18,19,20) “os elementos são a marca, a embalagem, o 

rotulo, o serviço de apoio e a qualidade.   

Marca: Os consumidores, associam à marca uma série de atributos, com base em 

informações ou experiências anteriores adquiridas. Com elas, é possível criar lealdade, se a 

qualidade associada à marca for aceitável. Portanto, a marca é um nome, termo, símbolo ou 

desenho que serve para identificação dos produtos ou linha de produtos. 

Embalagem: Com o desenvolvimento do autosserviço em vários setores, a embalagem 

passou a ter papel fundamental para a venda de produtos, além de ser um invólucro protetor 

que serve para armazenar e facilitar o uso do produto. As decisões a serem tomadas incluem 

elementos específicos da embalagem, como tamanho, formato, materiais, cor, texto e marca. 

Esses vários elementos devem funcionar em conjunto para apoiar o posicionamento do 

produto e a estratégia de marketing, levando em conta sempre o público ou o mercado-alvo. 

Rótulo: Os rótulos vão desde simples etiquetas presas aos produtos até peças gráficas 

complexas, fazendo parte da embalagem. No mínimo, o rótulo identifica o produto ou a 

marca, mas pode também classificar o produto de acordo com o segmento a ser atingido, 

descrever vários itens sobre ele ou promover o produto, por meio de desenhos atraentes. 

Serviço de apoio e garantia: As dificuldades que podem surgir no consumo, como uso de 

máquinas e equipamentos, poderão determinar um grau elevado de prestação de serviços. 

Quanto maior a facilidade proporcionada, maior a chance de venda. A garantia, por sua vez, 

é muito usada para criar maior credibilidade na venda de diversos produtos. 

Qualidade: Muitas indústrias mantêm departamentos de testes e desenvolvimento, visando a 

melhorar constantemente a qualidade. Nem sempre, as empresas poderão preocupar-se em 

obter a melhor qualidade possível, visto que, quanto maior a qualidade, maior o preço a ser 

cobrado por ela. 

Estilo e design: Várias empresas adotam a sua diferenciação não por preço ou atendimento, mas por 

um design inovador ou um apelo para um estilo autêntico e original. Design é um conceito mais 

amplo que estilo. Enquanto este descreve a aparência de um produto, não importando sua 

funcionalidade, mesmo que chame a atenção ou atraia olhares, aquele atinge muito mais do que o 

superficial: ele contempla a utilidade e a aparência”. 

Quadro 1 – Elementos do Produto. 
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Fonte: Quadros, 2012, p. 18, 19, 20. 

 

Como pode-se observar as definições de produto, referem-se muita mais aos aspectos 

intangíveis do que aos técnicos. As empresas precisam entender quais são os atributos que são 

mais valorizados pelos clientes e que são ignorados pelos concorrentes, então assim podem 

apostar nesses aspectos e alavancar ainda mais a empresa. 

2.5.2 Preço 

O preço não é somente um cifrão, ele é a quantia monetária, que é cobrada por um 

produto. “Ele representa valores trocados por benefícios intangíveis e intrínsecos 

“emoldurados” em produtos que refletem desejos, ambições, necessidades, status, ego, enfim, 

algo por que os consumidores pagam para usufruir” (QUADROS, 2012, p. 14).  

 Quadros (2012, p. 15) acrescenta também que a formação de preço de um produto 

“abrange política de descontos, prazo, juros de financiamento, formas de pagamento e 

ofertas”. Explica que a formação do preço de venda de um produto é baseada em na 

determinação das estratégias e políticas de preços, considerando. 

Decisões de preço baseadas no custo: análise da contribuição marginal e ponto de equilíbrio 

são os dois principais métodos para as decisões de preços baseadas no custo; 

Decisões de preço baseadas na demanda: aqui, dentre as variáveis a serem consideradas, 

está o tipo de demanda do produto (prestígio, orientação a preço, entre outros), as mudanças 

do comportamento do comprador em função das mudanças no ambiente econômico (variáveis 

incontroláveis) e a elasticidade da demanda; 

Decisões de preço baseadas na concorrência: para estabelecer preços efetivamente, as 

empresas devem atentar aos preços praticados por seus concorrentes. É importante considerar, 

para o exame das decisões de preços a serem tomadas, que os títulos dados a elas, apesar de 

sugestivos, não são exclusivos. Assim, basear-se em custos sugere que há uma ênfase nestes, 

mas não impede alguma consideração da demanda ou da concorrência. Portanto, a decisão irá 

variar de acordo com o mercado e suas condições”. 

Quadro 2 - Decisão de preço 

Autor: Quadros (2012, p. 15) 

 

Para Kotler e Keller (2012, p. 411), “o preço é o único elemento do mix de marketing 

que gera receita, os outros elementos geram custos, também informa ao mercado o 

posicionamento de valor pretendido pela empresa para seu produto ou marca”. Isso quer dizer 
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que o preço é um dos elementos que mais importam para a empresa, pois é ele que traz o 

lucro da empresa. 

  

2.5.3 Praça  

Praça significa onde o produto será vendido, comercializado, oferecido, e também 

como será feito para o mesmo chegar até este ponto de distribuição.  

Segundo Quadros (2012, p. 15) “Essas decisões são fortemente influenciadas pelos 

produtos e pelo mercado em que estão sendo comercializados. O ambiente competitivo, as 

políticas e os recursos da empresa, além das necessidades dos clientes, irão contar muito nessa 

etapa do composto de marketing”. 

Levar o produto até o cliente também é muito importe para a realização da compra, 

para Quadros (2012, p. 31) “Um bom produto e um preço adequado não são suficientes para 

assegurar vendas. É necessário também uma forma eficiente de conduzir os produtos até os 

compradores finais”. Assim, existem duas formas de levar o produto até o consumidor, que 

segundo Quadros (2012, p. 31) explica “cabe ressaltar as principais diferenças nas atividades 

do composto de distribuição: 

Canal de distribuição: é o caminho que as mercadorias – e a transferência de título 

– seguem desde o produtor até o consumidor, incluindo agentes, varejistas e atacadistas; 

Movimentação física: são as atividades relativas às movimentações eficientes de 

produtos do final da linha de produção até o consumidor final. Incluem atividades como 

fretamento, armazenamento, manuseio, controle de estoques, localização de fábrica, 

processamento de pedidos, entre outras. O conjunto dessas atividades chama-se Logística”. 

Os pontos de distribuições de grandes empresas são estrategicamente pensados para 

tornar o trabalho mais eficiente, ou seja, para o produto chegar mais rapidamente ao seu 

destino final. Para Kotler (1998) “a existência de intermediários se justifica pelo aumento da 

eficiência no processo quando há um grande número de fornecedores e/ou clientes”. 

 

2.5.4 Promoção  

Quadros (2012, p. 16) diz que “A promoção envolve relações públicas (publicidade), 

venda pessoal, propaganda, promoção de vendas e marketing direto”. 

Para Quadros (2012, p. 38) “Por meio da propaganda, da venda pessoal, da promoção 

de vendas, das relações públicas e do marketing direto é possível estabelecer uma linha de 
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comunicação com o mercado para a promoção da marca, da imagem e dos produtos ou 

serviços da empresa”. 

Depois de um produto desenvolvido o passo seguinte é criar estratégias para o 

mercado saber que ele está à venda, que pode ser comprado e também as demais informações 

necessárias. 

Mais do que ter uma ideia e desenvolver um produto ou serviço com 

qualidade superior, necessário outro requisito que precisa ser satisfeito: comunicar 
aos clientes em potencial que o produto ou serviço existe, além de persuadi-los de 

que se trata da melhor solução para algum problema que ainda não conseguiram 

solucionar (QUADROS, 2012, p. 34). 

Para vender os produtos deve-se fazer uma comunicação com o mercado para 

mostrar os produtos da empresa. Quadros (2012, p. 35) diz que “Existem várias formas com 

que uma empresa pode-se comunicar com o mercado: pela propaganda da venda pessoal, da 

promoção de vendas, das relações públicas e do marketing direto”. 

As estratégias sobre a promoção são tomadas, tendo muito cuidado na diferença entre 

promoção e propaganda.  

A promoção de vendas consiste em um conjunto de ferramentas de 

incentivo, projetadas para estimular a compra mais rápida ou em maior quantidade 
de produtos por parte do consumidor. Enquanto a propaganda oferece uma razão 

para comprar, a promoção de vendas oferece um incentivo (KOTLER; KELLER 

2012, p. 556). 

Entende-se sobre a ideia citada, que a promoção e a propaganda fazem com que o 

consumidor compre o produto, porém a promoção visa a compra do produto, que seja mais 

fácil ao cliente, já a propaganda ela estimula o comprador demostrando quais são as vantagens 

e benefício. Com esses dois elementos juntos a empresa tem grandes benefícios. 

 

2.6 MARKETING NA EDUCAÇÃO 

No século XX as instituições tinham certa timidez com o marketing, seus 

administradores não queriam abrir suas mentes para algo maior, para entender o marketing e 

pensar mais nos seus clientes. 

Era como se a escola, com seus modelos tradicionais – e, em grande 

parte, antiquados –, se autor sustentasse com a imagem de centro norteador da 

formação intelectual do indivíduo e fizesse por ele as escolhas, estabelecendo ela 

mesma os parâmetros de satisfação (COLOMBO, 2008, p. 17). 
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Anos mais tarde, o cenário começou a mudar. Várias instituições de ensino 

começaram a abrir no Brasil, e com isso o número de vagas aumentou e também aumentou a 

diversidade nas formas de ensino oferecidas. 

É como se, com a onda de mudanças – e mais se pensarmos os passos do 

mundo ocidental em direção a globalização e a constituição de uma nova ordem 

mundial -, as instituições de ensino começassem a se “atualizar” por necessidade 

imediata de sobrevivência no cenário da competição desenfreada e por um mercado 

que impunha a esse universo até então intocado uma nova relação com seu público, 

agora entendido como cliente (COLOMBO, 2008, p. 17). 

Segundo o que explica Colombo (2008, p. 18,19) existe diferenças entre o marketing 

da educação básica e do ensino superior, 

Na educação básica, verificamos dois clientes dos serviços educacionais: 

o aluno e os responsáveis. Quem participa diretamente e faz uso dos serviços de 

ensino é o aluno, mas quem escolhe, “compra” e monitora o desenvolvimento e a 

performance da escola são os responsáveis. Assim eles também são “clientes” dos 

serviços educacionais. Já no ensino superior, na maioria dos casos, cabe ao 

estudante realizar as atividades descritas. Os pais deixam de ser os responsáveis e 

passam a ser o que podemos chamar de “clientes secundários”, ou melhor, 
“apoiadores” do processo decisório na escolha e permanência na instituição de 

ensino superior em questão. 

De acordo com Kotler 1994 (apud Junior e Ramos 2010, p. 4), “a instituição vai à 

busca de consumidores que estejam ou poderiam estar interessados em suas ofertas e, assim, 

as adapta para torná-las o mais atraente possível”. Cada seguimento do mercado tem seu 

público alvo especifico, as instituições de ensino têm seus alunos e deve ofertar serviços que 

atraiam esse nicho especifico.  

As instituições de ensino acreditam que o marketing não é muito importante para seu 

setor, mas ao contrário disso o marketing pode ajudar muito.  

Marketing envolve programar as ofertas da instituição para atender as 

necessidades e aos desejos de mercados-alvo, usando preço, comunicação e 

distribuição eficazes para informar, motivar e atender a esses mercados (KOTLER E 

FOX, 1994, p. 24). 

Para Silva (2008, p. 9) “Usando estratégias de Marketing o administrador 

educacional, além de elaborar maneiras de atrair seu cliente e mantê-lo em sua instituição, vai 

atender melhor os alunos que já tem e chamar a atenção de futuros alunos”. Os gestores 

devem criar ações para manter os alunos dentro da escola, ou então chamar a atenção do 

máximo possível de pessoas. 
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Utilizando as estratégias de marketing as instituições devem identificar quais as 

necessidades dos alunos, para elaborar ações e sanar essas necessidades, deixando-os 

satisfeitos. 

A principal tarefa do marketing, na instituição educacional, é determinar 

as necessidades, os desejos e interesses de seu público-alvo e transformar essas 

ansiedades em serviços oferecidos, preservando, dessa maneira, seu aluno e 

captando novos, começando tudo com um planejamento, que é o primeiro passo do 

Marketing (COLOMBO et al. 2004, p. 68). 

O marketing traz muitas coisas boas as empresas que adotam sua filosofia, como 

explica Silva (2008, p. 17) “O marketing não trata apenas de lucro e propaganda, mas também 

de qualidade, da fidelização e captação de clientes, de construir uma marca solida, que atende 

às expectativas do público-alvo numa sociedade que sempre se modifica”. 

O marketing envolve muitos aspectos dentro do seu conceito, não somente a parte 

das propagandas e lucro que isso traz para a empresa, tem todo um significado em cada 

detalhe, para que o cliente fique satisfeito com o produto que está comprando se torne um 

cliente fiel. 

 

2.7 SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

A satisfação do cliente começou a muitos anos atrás devido ao aumento do consumo 

de produtos e serviços, esse tema é muito importante para todas as empresas, pois um cliente 

que está satisfeito volta a procurar os produtos e/ou serviços da empresa e assim se torna fiel a 

ela, passando a divulga-la para seu círculo social. 

 Satisfazer cliente significa descobrir não apenas o que ele quer ou 

deseja, pois, uma grande maioria de pessoas não sabe exatamente o que quer. 

Segundo Akio Morita, fundador da Sony, o consumidor nunca sabe exatamente o 

que deseja; por essa razão cabe a empresa descobrir no inconsciente das pessoas o 

que elas gostariam de ter, mas não conseguem expressar em sentimentos claros 

(COBRA, 2009, p. 22). 

Cobra (2009, p. 25) diz também que “a satisfação é definida como um sentimento de 

prazer ou desapontamento resultante da comparação de desempenho esperado em relação à 

expectativa existente antes da compra”. 

Para Sarmento (2010, p. 29) “a satisfação geral do consumidor decorre tanto da 

congruência de seus desejos quanto da desconfirmação positiva de suas expectativas”. Para 
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medir a satisfação de seus clientes deve se levar em conta muitos aspectos do consumidor, 

incluindo a comunicação de marketing com o mesmo. 

A satisfação do cliente é muito importante para as melhores tomadas de decisões do 

administrador da empresa, pois trata diretamente de seus consumidores. “Satisfação pode ser 

definida como uma avaliação feita pelo cliente a respeito de um produto ou serviço no que se 

refere ao atendimento ou não das necessidades e expectativas do próprio cliente” 

(SARMENTO p. 29). 

O produto que a empresa oferece é o maior influenciador na pesquisa sobre 

satisfação do cliente, é segundo o produto que o consumidor utiliza que ele vai dizer se está 

realmente satisfeito, se está atendendo suas necessidades. 

A satisfação do cliente é uma percepção ampla influenciada por 

características e atributos do produto, assim como pelas reações emocionais dos 

consumidores, pelas causas por eles atribuídas ao fracasso e ao sucesso e pela 

percepção do que é justo (ZEITHAML E BITNER, 2003). 

A satisfação do cliente está ligada ao desempenho esperado por tal produto ou 

serviço utilizado pelo cliente, Kotler (1998, p. 53) diz que “satisfação é o sentimento de 

prazer ou de desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto 

(ou resultado) em relação às expectativas da pessoa”. 

A fidelidade dos clientes está relacionada com a satisfação dos mesmos, cliente 

satisfeito fica leal a empresa. De acordo com Oliveira (2004, p. 25) “O relacionamento de 

empresas e clientes está em torno da satisfação. As empresas buscam oferecer produtos e/ou 

serviços de acordo com o que o cliente espera, e, desta forma, o cliente voltará ou não a se 

relacionar com a empresa”.  

Cada produto ou serviço de uma empresa tem suas características próprias, seus 

elementos individuais que influenciam diretamente na satisfação dos clientes. Os 

consumidores só podem dizer se estão satisfeitos com o produto ou serviço, depois de ter 

utilizado por um certo período de tempo, depois de ter alguma experiência saberão se estão 

satisfeitos ou insatisfeitos com tal. 

Para uma empresa saber se seu produto ou serviço é satisfatório deve-se pedir aos 

seus clientes, no caso de uma instituição de ensino que não oferece produto e sim somente 

serviço os clientes são chamados de alunos, portanto aluno representa o cliente em uma 

instituição de ensino, e essa deve saber se os seus alunos estão satisfeitos com o serviço 

prestado. 
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A satisfação do cliente é relacionada ao cliente de uma empresa, no caso de uma 

instituição de ensino o seu cliente é o aluno. 

Considerando que o produto final de uma instituição de ensino é o aluno 

formado, capacitado e habilitado a exercer a profissão para a qual se preparou, nada 

mais relevante, portanto, do que analisar a opinião dos empregadores dessa mão de-

obra formada (HELENA, 2001, p. 10). 

Clientes não são considerados somente os alunos, mas também todos que estão 

envolvidos no processo educacional, estando dentro ou fora da instituição. Mezomo (1994) 

“os alunos compram e utilizam os serviços prestados pela instituição de ensino, sendo, 

portanto, os seus clientes”. 

Todas as partes interessadas de uma instituição de ensino devem estar envolvidas 

para tornar o seu cliente satisfeito.  

Seja qual for a dimensão em que se considere o cliente, quer seja o aluno, como cliente intermediário ou 

apenas cliente, quer seja a organização empregadora do aluno formado, como cliente final, o importante é 

conhecer aqueles para os quais a instituição de ensino existe. Não há IES que sobreviva se as expectativas de 

seus clientes não forem ouvidas, interpretadas e atendidas (TACHIZAWA E ANDRADE, 1999, p 17)”. 

 

2.8 SATISFAÇÃO DO ALUNO 

A satisfação do aluno está relacionada não só com a qualidade do curso, mas também 

com a confiança depositada na instituição. 

A satisfação do aluno não é somente um indicador da qualidade, mas é ela 

própria, um componente da aprendizagem, uma vez que quando o aluno está 

satisfeito, estão presentes fatores, como o aumento de confiança, que também têm 

impacto na qualidade do processo educativo (MARCUZZO, GUBIANI e LOPES 

(2012, p. 6). 

A qualidade na prestação de serviços de uma instituição de ensino implica 

diretamente na satisfação do aluno, saber se o aluno está satisfeito ou não é muito importante 

para a instituição, o aluno que está com suas necessidades sanadas atrai outros alunos da 

sociedade para sua escola, fazendo assim que ela seja mais divulgada. 

Deve haver muita qualidade no processo educacional, em todas áreas da instituição 

de ensino, como diz Mezomo (1994, p. 141) “a qualidade não acontece por si mesma. Ela 

deve ser construída no dia-a-dia da escola por todas as pessoas direta ou indiretamente 

envolvidas no processo educacional”. 
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Para Schleich, Polydoro e Santos (2006) “A mensuração da satisfação acadêmica 

pode auxiliar no planejamento e na melhoria dos programas e serviços para o estudante, 

aumentando a eficácia do processo educacional”. 

A satisfação dos acadêmicos envolve diretamente a qualidade da instituição de 

ensino superior (IES), enquanto nas demais empresas a satisfação do cliente diz respeito 

somente a si, nas instituições de ensino os alunos são vistos como potenciais motivadores de 

demais acadêmicos. 

 Para Walter, Tontini e Domingues (2006, p. 1) “a satisfação influencia na demanda, 

pois os alunos comunicam-se com colegas e a sociedade em geral”. Alunos satisfeitos com os 

serviços da IES e com os cursos que esta oferece, influenciarão positivamente a percepção da 

sociedade e dos futuros alunos, aumentando o interesse pela instituição.  

Para aumentar a satisfação dos alunos, primeiramente deve ser melhorado o 

desempenho individual de cada indivíduo, como explica Helena (2001, p. 9) “Entendendo que 

o aumento do desempenho aumenta, simultaneamente, a “satisfação” do indivíduo, além 

disso, melhorar o desempenho requer uma percepção das capacidades e limitações de cada 

um”. 

A pesquisa de satisfação de alunos ajuda, não só a descobrir o nível de satisfação de 

seus alunos, mas também a instituição pode fazer a avaliação institucional do ambiente em 

que os alunos convivem, assim unindo o estudo e a prática sobre o comportamento do 

consumidor. 

A satisfação do aluno pode ser medida de várias formas, utilizando vários fatores 

diferentes, os diretores das instituições de ensino devem ter concretizado o que querem medir 

e conforme suas necessidades arrecadam os dados para após isso chegar a uma análise mais 

correta da satisfação de seus clientes. 

Para a instituição de ensino entender as necessidades de seus alunos e também 

perceber o grau de satisfação dos mesmos, pode ser estudado o dia a dia dos alunos, prestar 

atenção na sua convivência com colegas, coordenadores, professores, funcionários, como se 

comportam dentro da instituição ao longo de todo o curso. 

A relação entre a satisfação do cliente e a retenção do cliente segundo o autor, 

A satisfação e a reputação refletem o grau pelo qual as experiências de 

compra ou de consumo (utilização) aumentam a reputação do provedor de serviços e 

que, a consistência das experiências dos clientes, com o passar do tempo, ajudam a 

formar a retenção dos clientes (EBERLE, 2014, p. 42). 
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Essa satisfação que o aluno tem com a instituição em que ele estuda pode ou não 

levar ele a ter um vínculo com a mesma, podendo levar o aluno a divulgar a instituição para 

seus amigos e sociedade e indicar outras pessoas para estudar na mesma. Isso significa que a 

satisfação que o aluno tem gera um relacionamento entre ele e a instituição, faz com que o 

aluno confie onde ele estuda, levando a retenção de alunos. 

A retenção de alunos é a mesma pratica que chamamos de retenção de clientes nas 

empresas, segundo Hoffman e Bateson (2003, p. 33) “retenção do cliente pode ser resumida 

nos esforços de marketing da empresa na base de clientes existentes”. Isso significa que gera 

uma continuidade no relacionamento entre aluno e instituição de ensino em que ele está 

inserido, essa pratica gera resultados positivos para a instituição, menor custos com 

divulgações e maior rentabilidade para a instituição. 

 

2.9 COMPROMETIMENTO 

Podemos entender que comprometimento é o ato de um cliente voltar a comprar com 

uma empresa, ou voltar a escolher uma empresa, no caso uma instituição de ensino, voltar a 

escolher os cursos oferecidos nesta instituição em outros momentos. 

Com base no marketing o comprometimento é muito importante entre o 

relacionamento de empresa e cliente, cliente satisfeito é cliente comprometido com a empresa, 

se o produto ou o serviço prestado for de grande qualidade o cliente vai se tornar 

comprometido. 

O comprometimento é um componente de atitude o qual é definido como o 

desejo duradouro de manter o relacionamento com a outra parte e pode ser expresso 

através da ação afirmativa das partes no sentido de demonstrar real interesse no 

relacionamento, mais que uma mera promessa (GUIMARÃES, SEVERO E 

SANTINI, 2014, p. 102). 

O termo comprometimento, segundo Zanelli (2004, p. 313), “refere-se ao 

relacionamento de uma pessoa com outra, com um grupo ou organização”. Clientes 

comprometidos formam vínculos com a organização e clientes comprometidos são os clientes 

satisfeitos por este motivo para ter clientes comprometidos inicialmente deve ter clientes 

satisfeitos. 

O indivíduo satisfeito com a empresa vai se tornar comprometido com a mesma, mas 

o cliente pode se tornar comprometido por várias formas, isso quer dizer que o cliente pode 

ter muitos tipos de comprometimento.  
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Múltiplos aspectos podem ser alvos do comprometimento do indivíduo, 

dentre os quais podem ser citados: a própria organização, a sua profissão, o seu 

sindicato, o grupo de colegas, o conjunto de tarefas que executa, os objetivos ou 

metas do trabalho, entre outros (BASTOS, 2000, p. 48). 

Podemos entender que comprometimento é o ato de um cliente voltar a comprar com 

uma empresa, ou voltar a escolher uma empresa, no caso uma instituição de ensino, voltar a 

escolher os cursos oferecidos nesta instituição em outros momentos. 

Este relacionamento que o cliente cria com a empresa é uma relação de 

comprometimento, e pode ser caracterizado por fatores, segundo o autor abaixo.  

Comprometimento é uma relação forte entre um indivíduo identificado 

com e envolvido numa organização, em particular, e pode ser caracterizado por pelo 

menos três fatores: (1) estar disposto a exercer esforço considerável em benefício da 

organização; (2) forte crença e aceitação dos objetivos e valores da organização; e 

(3) forte desejo de se manter membro da organização (MEDEIROS, 2003, p, 189). 

 Compreender o que é o comprometimento é entender o relacionamento do indivíduo 

com a organização e também entender as razões que levam o cliente a permanecer neste 

relacionamento. Os administradores devem entender esse aspecto para melhor identificar 

quais as estratégias necessárias para manter seus clientes comprometidos com a organização. 

Para Silva, Gallon e Pessotto (2017, p. 340, apud MOWDAY, PORTER E STEERS 

(1979, p. 225), o comprometimento organizacional é “um estado no qual um indivíduo se 

identifica com uma organização particular e com seus objetivos, desejando manter-se afiliado 

a ela com vistas a realizar tais objetivos”. Os clientes têm suas necessidades sanadas pela 

organização e entram em um relacionamento de comprometimento com ela. 

No caso de instituições de ensino o comprometimento é de grande importância pois 

as estratégias utilizadas beneficiam os alunos que ali estudam, por este motivo precisam 

identificar as condições que favorecem esse aspecto para que tenham retorno de mais alunos 

se matriculando, melhorando a qualidade do aprendizado. 

Deve haver um relacionamento de comprometimento entre o aluno e a instituição, ou 

seja, as duas partes devem estar envolvidas para que o processo de ensino tenha sucesso, ou 

seja, para que o aprendizado ocorra. Segundo Felicetti e Morosini (2010, p. 24), “[...] o 

comprometimento compete, também, ao educando, visto que só aprende quem quer aprender, 

e só se ‘ensina’ a quem quer ser ensinado”. Os autores completam também que “o 

comprometimento do estudante com sua aprendizagem está relacionado aos objetivos e 

inspirações que ele tem, desencadeando, assim, o sentido de equilíbrio entre o querer e o 

fazer.” 
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Os autores acima citados quem dizer que não somente o professor tem 

responsabilidade e comprometimento com a instituição de dar aulas, mas o aluno também 

deve estar comprometido em quer aprender em ter esse relacionamento com a instituição de ir 

até a mesma. E também que o aluno tem os seus objetivos e deve correr atrás deles para 

querer alcançar e conseguir alcança-lo. 
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3 METODOLOGIA 

A seguir serão descritos os métodos de pesquisa utilizados para a elaboração deste 

estudo. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

3.1.1. Quanto à natureza 

Este trabalho foi realizado seguindo a natureza teórico-empírico. A pesquisa é 

classificada segundo essa natureza pois o estudo foi desenvolvido a partir da revisão teórica 

dos assuntos e temas envolvidos na pesquisa. É empírico, pois foram coletados dados junto 

aos estudantes da instituição de ensino, unidade desse estudo. Segundo Gil (2008, p.17), a 

pesquisa teórica ou científica é “o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. Pode-se entender que a pesquisa 

teórica busca aprofundar os conhecimentos sobre o assunto proposto. Já a pesquisa empírica 

ou de campo, segundo Marconi e Lakatos (2003) “é aquela utilizada com o objetivo de 

conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se procura 

uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, ainda, descobrir novos 

fenômenos ou as relações entre eles”. 

A proposta dessa pesquisa é identificar a satisfação dos alunos da instituição de 

ensino. Portanto, primeiramente foi feito uma pesquisa teórica com livros e artigos, 

procurando entender os conceitos do tema, para depois elaborar um questionário e aplica-lo 

aos alunos, para assim conseguir identificar o grau de satisfação dos mesmos.  

 

3.1.2. Quanto à abordagem dos dados 

Quanto ao tratamento dos dados a forma realizada é quantitativa pois foi aplicado um 

questionário com questões fechadas gerando resultados mensuráveis. Segundo Gil (2010) “a 

pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, traduzindo em números 

opiniões e informações para dessa forma, classificá-los e analisá-los. Utiliza recursos e de 

técnicas estatísticas (percentagem, desvio padrão, moda, média, etc.)”. 
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3.1.3. Quanto aos fins (objetivos) 

Quanto aos objetivos esse trabalho classifica-se como exploratório, pois avalia a 

satisfação dos alunos da instituição pesquisada com o propósito de auxiliar nas estratégias 

institucionais de satisfação e retenção de alunos. Segundo Gil (2002 p. 41) as pesquisas 

exploratórias “têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas 

têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições”. Ainda 

para Gil (2002) “a fase exploratória da pesquisa tem por objetivo determinar o seu campo de 

aplicação, as expectativas dos interessados e também o auxílio e os benefícios que estes 

poderão oferecer ao longo do processo de pesquisa”. 

 

3.1.4. Quanto aos procedimentos técnicos 

Sobre a conduta em relação aos dados entende-se que é estudo de caso. Segundo Gil 

(2008, p. 57) “O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de 

poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado, tarefa 

praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados”. 

Este trabalho é denominado estudo de caso pois tem por objetivo de estudo analisar 

em profundidade e de forma detalhada, uma única instituição de ensino, objeto desta pesquisa. 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

A instituição de ensino escolhida para a realização da pesquisa deste trabalho está 

localizada em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, atua no município há quase 10 

anos, e tem aproximadamente 80 colaboradores, entre professores e os funcionários 

contratados.  

A instituição oferece ensino a partir da educação básica até a pós-graduação, e 

também cursos técnicos profissionalizantes. As turmas da educação infantil iniciam no 

maternal (alunos a partir dos 2 anos de idade), até o 5º ano que estudam no turno da tarde. Já 

no ensino fundamental estão as turmas de 6º ano até o 9º ano, e o ensino médio que é ofertado 

na parte da manhã. 

 Os cursos de graduação são ofertados em todos os semestres com o vestibular de 

verão e de inverno, entre eles estão: administração, ciências contábeis, gestão comercial, 

estética e cosmética e engenharia civil. Quanto às pós-graduações todo ano são ofertados 
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novos cursos, conforme o resultado das pesquisas de mercado. Os cursos técnicos ofertados 

pela instituição são técnicos em enfermagem e segurança do trabalho.  

Para a aplicação da presente pesquisa foram eleitas somente para os alunos do ensino 

superior dos cursos de administração, ciências contábeis, gestão comercial e estética. 

Essa amostra foi escolhida pela questão de ser o aluno responsável pela escolha e 

pela decisão de estudar nesta instituição, isso não ocorre nos níveis de educação básica, pois 

são os pais dos alunos que escolhem onde eles vão estudar. Nesta amostra escolhida de alunos 

da faculdade é possível abordar a questão de cliente/aluno. 

Os níveis da educação básica, ensino fundamental e médio não foram escolhidos, 

pois eles não estudam na instituição por escolha própria, são seus pais que escolhem, os 

cursos técnicos não entraram na amostragem, pois passam menos de dois anos na instituição. 

Já as turmas de pós-graduação também não foram escolhidas, pois suas aulas são quinzenais e 

essas turmas também passam menos de dois anos frequentando a instituição. 

Com a aplicação deste questionário pretende-se identificar o nível de satisfação dos 

alunos do ensino superior. O número de alunos, aproximadamente, matriculados nos cursos 

superiores da instituição é de 150 distribuídos entre todos os cursos. 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

A coleta dos dados será feita através de um questionário. Esse questionário foi 

elaborado com 31 perguntas fechadas, com opções de respostas em uma escala de muito ruim 

(1), ruim (2), regular (3), bom (4) e ótimo (5). As perguntas referem-se a vários aspectos 

levantados sobre a instituição, e ainda considerando como fonte de embasamento, as 

pesquisas realizadas pelos autores Rodrigues e Liberato (2016), e Guimarães, Severo e Santini 

(2014). O questionário passou pela validação de três professores, mestres e doutores, em 

administração, e somente após isso foi aplicado aos alunos da amostragem escolhida, de 

forma anônima e não obrigatória. 

Para a aplicação do questionário foram escolhidos alguns dias da semana específicos 

que teriam em sala de aula o maior número de alunos presentes, foi aplicado no início da aula 

de cada professor. 

Dentre a amostragem de 155 alunos matriculados na instituição, o número final de 

questionários aplicados foi de 120 alunos.   

Mattar (1999, p. 78) destaca que o questionário é uma das maneiras mais importantes 

para coletar dados, “tem como característica mais importante ser o próprio respondente quem 
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lê a pergunta e a responde diretamente no instrumento de pesquisa, sem auxílio de 

entrevistadores”. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Após a aplicação dos questionários aos alunos da amostragem escolhida, esses dados 

foram organizados em uma planilha de Excel, para a melhor visualização de todas as 

respostas. Posteriormente a essa tabulação, foi feita a média e o desvio padrão de cada questão 

respondida, sendo possível verificar de forma resumida a percepção dos alunos em cada item 

que se procurou identificar o nível de satisfação, bem como verificar se essas respostas 

estavam dentro de um padrão de concordância, através dos valores do desvio padrão. A partir 

da análise de cada questão, foi possível identificar a satisfação dos alunos em relação aos 

serviços da instituição, e quanto essa satisfação vem gerando um comprometimento dos 

alunos com a mesma.  Ainda, utilizou-se de textos e tabelas para a demonstração destas 

respostas. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa estudada neste trabalho é uma instituição de ensino de pequeno porte 

situada em uma pequena cidade de aproximadamente 22.000 habitantes no interior no estado 

do Rio Grande do Sul. A instituição está instalada neste município há aproximadamente 8 

anos, e nos dias de hoje conta com a aproximadamente 80 funcionários, incluindo professores 

e funcionários. 

A instituição atende o município de sede e também os municípios da região, e conta 

com a oferta de ensino a partir das series inicias, com alunos a partir de 2 anos de idade, 

chamada de educação básica, também oferece o ensino fundamental, ensino médio, cursos 

tecnólogos, graduação e pós-graduações. 

O primeiro curso de graduação disponibilizado pela instituição foi o curso de 

administração, logo após foi liberado o curso de ciências contábeis e por último foi aprovado 

o curso de engenharia civil. Na modalidade de cursos técnicos a instituição disponibiliza o 

curso técnico em enfermagem e técnico em segurança do trabalho. Também é ofertado os 

cursos tecnólogos em análise e desenvolvimento de sistema, estética e cosmética, e gestão 

comercial. Neste semestre letivo estão estudando na instituição aproximadamente 450 alunos 

matriculados em todos os níveis de ensino disponibilizados. 

Os professores que fazem parte da instituição, possuem formação são a maioria com 

em pós-graduações ou especializações, e os professores do ensino superior a maioria são 

mestre em suas áreas. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Após a elaboração e a aplicação do questionário para a amostra escolhida de alunos 

que estudam na instituição, os dados foram tabulados e analisados para a obtenção das 

respostas. As respostas foram analisadas de forma individual, para entender quais são os 

aspectos mais relevantes aos alunos da instituição, relacionados a satisfação e a insatisfação 

destes alunos. Também, buscou-se entender se as satisfações dos alunos com a instituição 

levam eles a se tornarem comprometidos com a mesma, retornando para a instituição 

futuramente, ou indicando a mesma para outras pessoas. 

 

5.1 Perfil da Amostra estudada na instituição 

 De acordo com a Tabela 1 do total de 120 alunos respondentes que estão 

matriculados na instituição no segundo semestre de 2017 o gênero que predomina é feminino. 

Em relação aos cursos, o maior número de alunos está matriculado no curso de administração, 

seguido pelo curso de ciências contábeis, depois estética e cosmética, e por fim os que cursam 

gestão comercial. Quanto ao fator idade, a maioria dos alunos têm idade entre 21 e 24 anos 

(42%), no entanto, percebe-se que a instituição tem em seu público muitos alunos de 

reingresso, com idades superiores a faixa escolar de graduação. 

 

Tabela 1: Caracterização da amostra 

 

Gênero 

  Frequência Percentual 

Masculino  46 38% 

Feminino 74 62% 

Outros 0 0% 

TOTAL 120   

Curso 

  Frequência Percentual 

Administração 59 49% 

Ciências Contábeis 38 32% 

Gestão Comercial 7 6% 

Estética e Cosmética 16 13% 

TOTAL 120   

Idade 

  Frequência Percentual 

De 17 à 20 31 26% 

De 21 à 24 50 42% 

De 25 à 28 19 16% 

De 29 à 32 11 9% 
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Acima de 33 anos 9 8% 

TOTAL 120   
Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

5.2 Variáveis de satisfação dos alunos na instituição  

Após a caracterização da amostra da pesquisa, iniciou-se a análise das questões 

abordadas, realizando a média e o desvio padrão de cada questão. Conforme a Tabela 2, das 

31 questões, 9 tiveram média de resposta maior que 4, 19 questões obtiveram a média maior 

que 3 e menor que 4, e 3 questões tiveram as médias entre 2 e 3. Através dos valores do 

desvio padrão menores que 1, também é possível identificar que não existe uma variação 

muito grande de respostas, tendo assim médias mais exatas possíveis. 

 

Tabela 2: Média e desvio padrão de ada questão 

Dimensões  Questões Média  Desvio Padrão 

Fator 1 Q1 – Relacionamento com professores 4,16 0,64 

Fator 1 Q2 - Relacionamento com colegas 4,20 0,64 

Fator 1 Q3 – Professor tirar dúvidas dentro da sala  4,07 0,66 

Fator 1 Q4 – Professores domínio do conteúdo 3,98 0,71 

Fator 2 Q5 – Compromisso com a qualidade na formação 3,78 0,69 

Fator 1 Q6 – Avaliações propostas pelos professores 3,73 0,61 

Fator 1 Q7 – Forma dos professores ministrar as aulas 3,75 0,6 

Fator 1 Q8 – Professores tirar dúvidas fora da sala 3,92 0,78 

Fator 2 Q9 – Horários das aulas 4,13 0,94 

Fator 2 Q10 – Diversidade atividades extracurriculares  3,39 0,87 

Fator 2 Q11 – Eventos oferecidos 3,44 0,81 

Fator 4 Q12 – Seu envolvimento nos eventos 3,63 0,65 

Fator 2 Q13 – Programa de bolsas 3,73 0,99 

Fator 3 Q14 – Equipamentos e recursos audiovisuais  3,11 0,89 

Fator 4 Q15 – Funcionária de secretaria 4,28 0,78 

Fator 3 Q16 – Laboratório de informática  2,99 0,89 

Fator 4 Q17 – Site e portal da instituição 3,55 0,83 

Fator 4 Q18 – Funcionária da biblioteca 3,75 0,83 

Fator 3 Q19 – Acervo da biblioteca 3,53 0,66 

Fator 3 Q20 – Segurança na instituição 3,13 0,92 

Fator 3 Q21 – Infraestrutura física 2,92 0,88 

Fator 3 Q22 – Limpeza 3,48 0,83 

Fator 3 Q23 – Localização 4,41 0,57 

Fator 4 Q24 – Valores das mensalidades 3,65 0,87 

Fator 4 Q25 – Contato telefônico 4,12 0,57 

Fator 3 Q26 – Cantina 3,96 0,83 

Fator 5 Q27 – Manter contato com instituição  4,02 0,84 

Fator 5 Q28 – Escolher novo curso na instituição 3,77 0,91 

Fator 5 Q29 – Defenderia a instituição 3,86 0,85 

Fator 5 Q30 – Trocar de instituição 2,85 1,2 

Fator 5 Q31 – Recomendaria a instituição 4,11 0,82 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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De maneira geral, pelas medidas obtidas através das respostas dos questionários, 

observa-se que os alunos desta instituição de ensino estão satisfeitos com os serviços 

prestados por ela. Conforme percebe-se na tabela 2, a maior parte das médias está acima de 

3,50, demonstrando que os alunos estão satisfeitos em relação a instituição de modo geral, 

pelo intervalo médio das notas. No entanto, esta satisfação não alcança o ponto 4, considerado 

“bom”, portanto, sendo uma satisfação que atenda de forma geral aos alunos. 

As questões dispostas com maiores médias apresentam os aspectos relacionados a 

maior satisfação dos alunos, e as questões com menor média apresentam, os aspectos que 

geram insatisfação aos alunos.  

Em relação aos aspectos que demonstram maior satisfação dos alunos estão: a 

localização da instituição na cidade, o bom atendimento da funcionária da secretaria, o 

relacionamento com os colegas de curso e com o professor e a satisfação com os horários 

flexíveis que a instituição disponibiliza de início e final de aula. Essas questões são as que 

demonstraram maior satisfação dos alunos segundo as médias de respostas (Tabela 2). 

Quanto aos aspectos que demonstraram menor satisfação dos alunos estão, a 

infraestrutura física das salas de aula, os equipamentos disponíveis no laboratório de 

informática, os recursos e equipamentos audiovisuais da instituição, a segurança fornecida 

para os alunos e a diversidade de atividades extracurriculares oferecidas pela instituição. 

Esses aspectos foram os que demonstraram pouca satisfação dos alunos. Esses aspectos 

merecem maior atenção por parte dos gestores. 

Para melhor entendimento da análise, as perguntas do questionário foram agrupadas 

em fatores. Esses fatores foram classificados em: relacionamento entre professor/aluno e 

aluno/aluno, qualidade nos serviços prestados pela instituição, infraestrutura da instituição, 

relacionamento/atendimento da instituição e o comprometimento dos alunos em relação a 

instituição.  

Em relação ao primeiro fator que é o relacionamento professor /aluno e aluno/aluno 

foram analisadas as questões que falam sobre, o relacionamento com o professor e com seus 

colegas de curso, o interesse do professor em tirar as dúvidas dos alunos dentro e fora da sala 

de aula, a forma como o professor ministra as aulas, e se as avaliações propostas pelos 

professores são satisfatórias.  

As respostas destas questões apresentam algumas das maiores médias das respostas, 

significando alta satisfação dos alunos, sendo a menor média destas variáveis, a questão que 

aborda sobre as avaliações propostas pelos professores. Os alunos têm um ótimo 

relacionamento com os professores e colegas, porém quando questionados sobre as avaliações 
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dos professores não estão muito satisfeitos, entendem que os professores tem várias formas de 

verificar se os alunos entenderam a matéria ou não, podendo mudar conforme a necessidade 

que cada turma apresenta. 

Neste aspecto podemos dizer que o que mais chama atenção é a satisfação em 

relação ao relacionamento com os colegas e a menor média de satisfação representa a questão 

sobre as avaliações propostas pelos professores. As porcentagens de cada questão estão 

apresentadas no gráfico 1. 

 

 
Gráfico 1: Maior média e menor média do fator professor/aluno e aluno/aluno 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

No gráfico 2 apresenta-se as porcentagens de satisfação dos alunos quando 

perguntados sobre o relacionamento com seus colegas de aula. 

 

 
Gráfico 2: Relacionamento com os colegas. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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Pelos percentuais, pode-se analisar que as maiores porcentagens significam as 

respostas ótimo e bom respectivamente (30% e 62%), ou seja, a maioria dos alunos estão 

satisfeitos com o relacionamento que tem com seus colegas de faculdade, sendo importante 

para os alunos ter uma boa convivência com seus colegas. 

Outro fator analisado foi classificado como a qualidade no serviço prestado pela 

instituição. Neste fator foram analisadas as seguintes questões: o compromisso da instituição 

com a qualidade na formação dos alunos, o programa de bolsas, a satisfação com os horários 

das aulas, a diversidade das atividades extracurriculares e os eventos oferecidos pela 

instituição. Percebe-se que os alunos estão pouco satisfeitos com a diversidade de atividades 

extracurriculares, e também com os eventos oferecidos pela instituição. Porém, eles estão 

muito satisfeitos com a flexibilidade dos horários das aulas.  

Na instituição estudam alunos de várias cidades da região, então os horários flexíveis 

que a instituição oferece é um diferencial para que os alunos não comecem as aulas mais 

cedo, com o intuito de se liberar mais cedo também. Sobre a diversidade dos eventos, a 

instituição busca novos eventos e novas parcerias com empresas públicas e privadas, e vários 

empresários, disponibilizando diferentes integrações aos alunos, mas muitas vezes pode não 

ser do interesse dos estudantes, por esse motivo pode se ter um pouco de insatisfação por 

parte deles. No caso dos programas de bolsas eles estão satisfeitos, isso se confirma 

analisando a satisfação sobre o valor das mensalidades. 

Assim, em relação a qualidade dos serviços da instituição, podemos identificar que a 

média mais alta, ou seja, o que mais chama atenção na satisfação é a questão que fala sobre os 

horários das aulas, em contrapartida a média que está mais baixa é a questão sobre a 

diversidade das atividades extracurriculares. Podemos ver as porcentagens no gráfico 3. 

 

 
Gráfico 3: Maior média e menor média do fator qualidade no serviço prestado 
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Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Sobre o compromisso que a instituição tem com a formação do estudante, os alunos 

percebem de forma satisfatória. Essa questão é importante, pois é questionado sobre a 

formação do aluno, o ensino passado ao aluno deve ser de grande qualidade, pois quando for 

trabalhar precisa dos conhecimentos teóricos e práticos. 

 

 
Gráfico 4: Compromisso da instituição com a qualidade na formação do aluno 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Como pode-se analisar o gráfico 4, a avaliação dos alunos é positiva, a maioria dos 

alunos (71%) responderam estar satisfeitos com o compromisso que a instituição com a 

formação do estudante. Analisando essa questão, pode-se identificar que por eles estarem 

satisfeito com esse aspecto, eles podem demonstrar um maior comprometimento com a 

faculdade, pois essa questão é de grande importância na formação de cada aluno. A instituição 

disponibiliza aos estudantes eventos, visitas técnicas em empresas, palestras, e outras 

atividades para melhorar cada vez mais a formação do aluno para lhe dar mais conhecimento 

sobre diversos assuntos, firmando assim o compromisso com a formação de cada um. 

Outro fator analisado foi sobre a infraestrutura da instituição. Neste fator foram 

relacionadas as perguntas que geram satisfação com os recursos e equipamentos audiovisuais, 

equipamentos disponíveis no laboratório, segurança fornecida, infraestrutura física da escola e 

salas de aula, limpeza, localização geográfica, acervo disponível na biblioteca da instituição, e 

por último, os serviços e produtos oferecidos pela cantina da instituição. 

Neste fator a maioria dos alunos estão insatisfeitos com os recursos audiovisuais da 

instituição, principalmente com os equipamentos do laboratório de informática. Essa 

satisfação baixa é demostrada, quando perguntados sobre a infraestrutura da instituição e da 
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segurança fornecida. Porém, percebe-se uma alta satisfação dos alunos na localização da 

faculdade e no que se refere a cantina.  

A cantina da instituição é um serviço terceirizado, e está tendo grande aceitação dos 

alunos. Sobre a segurança na verdade é uma dificuldade social que enfrenta-se, mesmo assim 

a instituição poderia ajudar com rondas noturnas da empresa de segurança.  

Neste aspecto, pode-se dizer que a média que chama mais atenção para a maior 

satisfação dos alunos é a questão sobre a localização geográfica da instituição. Pode-se 

perceber também que a menor média é da questão sobre a infraestrutura física da instituição e 

salas de aula, conforme representação em percentuais no gráfico abaixo. 

 

 
Gráfico 5: Maior média e menor média do fator infraestrutura da instituição 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

No gráfico 6 podemos analisar a pouca satisfação dos alunos quando perguntados 

sobre o aspecto da infraestrutura da instituição e salas de aula.  

 

 
Gráfico 6: Infraestrutura da instituição e salas de aulas 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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 Verifica-se no gráfico, que a maioria dos alunos demonstra uma insatisfação com a 

infraestrutura da instituição e das salas de aula, um dos motivos, por exemplo, a faculdade 

estar instalada em um prédio antigo.  

Outro fator analisado refere-se ao atendimento/relacionamento da instituição. Neste 

fator inclui-se as questões sobre, envolvimento dos alunos com os eventos oferecidos pela 

instituição, atendimento e clareza das funcionárias da secretaria e biblioteca, portal e site da 

instituição, valor das mensalidades e contato telefônico. 

Os alunos não se consideram envolvidos nos eventos que a instituição oferece, bem 

como não estão satisfeitos com a diversidade destes eventos oferecidos. Isso é mostrado nas 

médias das respostas obtidas, onde a média de envolvimento ficou pouco satisfatória assim 

como a média sobre a diversidade dos eventos ficou com uma boa satisfação. Quanto às 

funcionárias da biblioteca e secretaria, os alunos têm grande satisfação do atendimento 

recebido, isso se reflete também no contato telefônico com a instituição.  

Pode-se analisar neste fator, que o que mais chama atenção é a satisfação em relação 

a clareza, agilidade e o atendimento da funcionária da secretaria e, em contrapartida, a questão 

que chama atenção com a menor média de satisfação é sobre o site e portal da instituição, 

como pode-se ver no gráfico abaixo. 

 

 
Gráfico 7: Maior média e menor média do fator de atendmento/relacionamento da instituição 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Como uma das questões com nível mais satisfatórios segundo a respostas dos alunos, 

o gráfico 8 demonstra as porcentagens sobre a questão do atendimento da funcionária da 

secretaria. 
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Gráfico 8: Atendimento, clareza e agilidade da funcionária da secretaria 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

No gráfico 8, analisa-se que as duas maiores porcentagens significam as respostas 

mais positivas segundo os alunos quando perguntados sobre o atendimento, clareza, agilidade 

das informações fornecidas pela funcionária da secretaria, esse atendimento é de total 

importância para os alunos, pois qualquer dúvida que tenham em relação a qualquer aspecto 

da instituição eles solicitam a essa funcionária. É de grande importância ter uma funcionária 

que ajude os alunos com as dúvidas que eles tiverem, pois assim se sentirão mais satisfeitos e 

comprometidos com a instituição. 

Por fim, o fator analisado é o comprometimento dos alunos com a instituição. Neste 

fator são consideradas as perguntas sobre, o interesse em manter contato com a instituição 

para fazer uma pós-graduação, se o aluno escolheria um novo curso que a instituição oferece, 

se o aluno defenderia a instituição, qual a pretensão de trocar de instituição em um período 

próximo, e se o aluno recomendaria a instituição para outras pessoas. Esse fator é de grande 

importância, pois é com essas perguntas que vamos verificar se os alunos estão ou não 

comprometidos com a instituição, e se divulgarão para a sociedade. 

Nas médias dessas últimas questões, a análise deve ser diferente, as respostas 

apresentam uma nota de 1 à 5, discordando ou concordando com as afirmativas. As médias 

mais altas apresentam as respostas que se aproximam da concordância total, do sim, e as 

médias mais baixas representam as respostas de discordância, que se aproximam do não.  

Na questão sobre a possibilidade do aluno trocar de instituição de ensino em um 

futuro próximo, a média é 2,85, significa que não deixarão de estudar na instituição. 

Analisando essas questões, podemos observar que os alunos estão comprometidos com a 

instituição, e o motivo desse comprometimento é a satisfação que eles em estudar na 
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instituição. As necessidades dos alunos são atendidas, e então eles passam a divulgar o local 

onde estudam para pessoas de seu convívio. 

Muito importante destacar também, neste fator, que como os alunos se mostram 

satisfeitos com alguns aspectos da intuição, esses motivos não leva-os a trocar de instituição 

em um futuro próximo, ou seja, os alunos continuariam estudando na instituição até 

terminarem os estudos desejados. Isso proporciona que eles permaneçam com vínculos de 

relacionamento. 

Nestes questionamentos, o que mais chama atenção é a satisfação em relação ao 

aluno recomendar a instituição de ensino, e a insatisfação com a média menor, é a que os 

alunos responderam se tivesse que escolher um novo curso, escolheriam cursar na instituição, 

podemos analisar as porcentagens no gráfico abaixo. 

 

 
Gráfico 9: Maior média e menor média do fator coprometimento 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Para melhor entender o que foi descrito acima, irá ser analisado os percentuais 

expressos no gráfico abaixo, sobre a questão se o aluno recomendaria a instituição de ensino 

para pessoas do seu convívio. 
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Gráfico 10: O aluno recomendaria a instituição a outras pessoas 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

As porcentagens maiores representam as respostas muito bom e ótimo, isso significa 

que essas médias representam as respostas positivas, que os alunos recomendam a instituição 

para outras pessoas. Essa questão é importante para a instituição, pois a maior forma de 

divulgação e captação de clientes de uma empresa é a recomendação, o marketing boca a 

boca, ou seja, o cliente recomendar para os amigos e familiares, e também para a sociedade 

em que está inserido. Deste modo ficará fácil as pessoas iniciarem um relacionamento com a 

instituição. 

Após a análise dos questionamentos realizados, entende-se que em vários aspectos os 

alunos estão satisfeitos, e por este motivo eles estão comprometidos e recomendariam a 

instituição para a sociedade em que estão inseridos. Porém, devido a alguns pontos que não 

estão satisfatórios, considera-se que os alunos ainda não defenderiam a instituição.  

Após a verificação da satisfação dos alunos, podemos verificar que a vários pontos 

que precisam de melhorias para se tornar satisfatório o relacionamento da instituição com seus 

alunos. A seguir, realizam-se algumas considerações de possíveis melhorias, que a instituição 

pode fazer para melhorar os aspectos ainda não satisfatórios na percepção dos alunos. 

 

5.4 Sugestão de melhorias  

 Como sugestão de melhorias para as questões que estão com a satisfação mais baixa 

inicia-se pela questão das atividades extracurriculares e eventos que a instituição 

disponibiliza. Muitas vezes os alunos não gostam ou não participam. Uma sugestão é de fazer 

uma pesquisa com os alunos antes de começar a organizar cada atividade que será oferecida, 
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assim os alunos poderão apresentar suas sugestões de atividades que gostam, e que poderão 

participar.  

Com essa análise as atividades serão mais interessantes para os alunos e não haverá 

prejuízo para a instituição, ainda se torna um ambiente mais favorável o aprendizado do 

aluno, e a troca de experiências com outras pessoas, faz com que aumentam as expectativas 

do aluno com a instituição. 

Pode-se analisar também dois aspectos juntos, a questão sobre os equipamentos 

audiovisuais da instituição e os equipamentos que estão disponíveis no laboratório de 

informática. As sugestões de melhorias para esses dois aspectos são basicamente as mesmas, 

para que os equipamentos funcionem como esperado a sugestão seria uma conferência por 

parte dos trabalhadores da instituição ao entregar os equipamentos aos professores, também é 

de responsabilidade de cada professor que vai ocupar o equipamento ter cuidado para não 

estragar, danificar o aparelho, cuidar com a manutenção. 

Sobre a segurança disponibilizada pela instituição há uma satisfação baixa, a 

segurança é um aspecto público, sendo que não cabe a instituição esse compromisso. No 

entanto, a sugestão para a instituição seria conversar com a empresa de segurança para fazer 

rondas durante o período de aula nas proximidades da instituição, principalmente nos horários 

de entrada e saída. 

Outra questão com a satisfação baixa é sobre a infraestrutura da instituição. Mas isso 

não pode ser mudado muitas coisas pois o prédio é antigo e alugado, por isso requer de 

liberação para realizar manutenções. Uma sugestão é mobilizar os alunos e professores a 

cuidar do ambiente que em estudam, deixar sempre organizado, limpo, deixar o prédio sempre 

em boas condições de uso, seguir normas e regras, isso constroem uma imagem responsável 

perante aos possíveis novos estudantes.  

A instituição de ensino pode adotar estratégias para melhoria da satisfação do aluno, 

como já fazem nas avaliações institucionais, que é bastante eficiente para identificar as 

deficiências e alcançar seus objetivos, mas ainda pode realizar pesquisas pontuais com a 

participação dos alunos, sempre que abordar aspectos específicos.   
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6 CONCLUSÃO  

A pesquisa de satisfação dos alunos serve para melhorar vários aspectos que não 

estão satisfatórios para os alunos. Além de ser uma avaliação institucional, também pode ser 

uma ferramenta que ajuda a empresa a reavaliar as suas estratégias. Após análise de todos os 

resultados obtidos, pode-se perceber é possível algumas melhorias em busca de soluções 

necessárias para os problemas levantados. 

Essa pesquisa teve o objetivo identificar o nível de satisfação dos alunos que estudam 

em uma determinada instituição de ensino superior situada em um município no interior do 

estado do Rio Grande do Sul. O instrumento de avaliação utilizado foi um questionário 

aplicado a 120 alunos que ali estudam, com total retorno dos alunos. O objetivo foi alçando a 

partir do momento em que foi possível, identificar e destacar os pontos mais satisfatórios e os 

menos satisfatórios da instituição, segundo as respostas dos alunos. 

Esta instituição de ensino tem alguns pontos satisfatórios na percepção dos alunos 

que ali estudam, porém ainda há vários aspectos que a instituição pode melhorar, para obter 

maior satisfação, e com isso tornar um lugar melhor para estudar. Desta forma, os alunos 

poderão divulgar ainda mais a faculdade, e torná-la mais conhecida regionalmente.  

Observando publicações de valor relacionados ao tema estudado, identificamos 

vários autores que discutem aspectos teóricos e metodológicos, e também apresentam vários 

estudos conduzidos neste enfoque. 

Os resultados desta pesquisa podem encorajar e motivar outros alunos a novas 

investigações e avaliações como esta, acompanhando desta forma a percepção dos alunos em 

relação a sua satisfação e comprometimento com esta instituição de ensino. Os pontos com 

menor satisfação, apontam para medidas a serem melhoradas pela instituição, e desta forma 

reter e atrair cada vez mais alunos. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

Prezado Aluno (a): 

Este questionário faz parte de uma pesquisa de conclusão de curso da FAT – Faculdade e Escola, e tem por 

objetivo identificar qual o nível de satisfação dos alunos dos cursos superiores. As respostas deste questionário 

serão analisadas de forma conjunta, de forma anônima. Você não é obrigado a responder este questionário, 

porém sua resposta é crucial para os bons resultados desta pesquisa. 

 

Assinale com um “X” a opção referente à sua resposta. 
Gênero: (1) Masculino                        (2) Feminino             (3) Outro 

Idade:  

Curso: (1) Administração     (2) C. Contábeis       (3) Gestão Comercial     (4) Estética e 

Cosmética 

 
1. Como é o relacionamento com os seus professores: 

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

2. Como é o relacionamento com os seus colegas de curso: 

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

3. Como é o interesse do professor em lhe atender no caso de dúvida na sala de aula: 

(   ) Muito Ruim    (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

4. Para você os seus professores têm domínio do conteúdo nas disciplinas que ministram:  

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

5. Para você a instituição de ensino tem compromisso com a qualidade na sua formação acadêmica: 

(   ) Muito Ruim      (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

6. Sobre as avaliações propostas pelos seus professores, qual sua opinião: 

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

7. Sobre a forma que os professores ministram as aulas, qual sua opinião: 

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

8. Seus professores estão disponíveis para tirarem suas dúvidas fora da sala aula: 

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

9. Qual a sua satisfação com os horários das aulas: 

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

10. Sobre a diversidade das atividades extracurriculares oferecidas pela instituição, qual sua opinião: 

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

11. Qual a sua opinião sobre os eventos oferecidos pela instituição de ensino: 

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

12. Qual a sua opinião sobre o seu envolvimento nos eventos oferecidos: 
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(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

13. Qual a sua opinião sobre os programas de bolsas oferecidos pela instituição de ensino: 

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

14. Qual a sua satisfação com aos recursos e equipamentos audiovisuais disponível na instituição de ensino 

(datashow e caixa de som): 

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

15. Qual o seu nível de satisfação com o atendimento, a clareza, agilidade das informações fornecidas pela 

funcionária da secretária: 

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

16. Quanto aos equipamentos disponíveis no laboratório de informática, qual é o seu nível de satisfação: 

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

17. Quanto ao site e portal da instituição de ensino, qual é o seu nível de satisfação: 

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

18. Sobre o atendimento, a agilidade e a clareza nas informações fornecidas pela funcionária da biblioteca, 

qual seu o seu nível de satisfação: 

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

19. Qual o nível de satisfação com o acervo disponível na biblioteca da instituição: 

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

20. Quanto à segurança fornecida pela instituição, seu nível de satisfação é: 

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

21. Sobre a infraestrutura física das salas de aula e da instituição, qual é a sua satisfação: 

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

22. Sua satisfação sobre a limpeza da instituição: 

(   ) Muito Ruim    (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

23. Sobre a localização da instituição, seu nível de satisfação é: 

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

24. Quanto aos valores das mensalidades, qual sua satisfação: 

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

25. O contato telefone com a instituição é satisfatório: 
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(   ) Muito Ruim    (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

 

26. Sobre a cantina da instituição, qual é a sua satisfação: 

(   ) Muito Ruim     (   ) Ruim     (   ) Regular     (   ) Bom     (   ) Ótimo 

A partir das afirmativas a seguir atribua uma nota (de 1 a 5) que identifique o seu grau de concordância com o 

que se afirma. 

27. Você tem interesse em manter contato com a instituição de ensino, fazer uma pós-graduação: 

(1) Discordo totalmente          (2) Discordo parcialmente           (3) Não concordo, nem discordo              

(4) Concordo Parcialmente     (5) Concordo totalmente 

 

28. Se tivesse que escolher fazer um novo curso, escolheria fazer nesta instituição: 

(1) Discordo totalmente          (2) Discordo parcialmente           (3) Não concordo, nem discordo              

(4) Concordo Parcialmente     (5) Concordo totalmente 

 

29. Você defenderia a instituição de ensino se alguém estivesse falando negativamente da mesma: 

(1) Discordo totalmente          (2) Discordo parcialmente           (3) Não concordo, nem discordo              

(4) Concordo Parcialmente     (5) Concordo totalmente 

 

30. Você pretende trocar de instituição de ensino em um futuro próximo: 

(1) Discordo totalmente          (2) Discordo parcialmente           (3) Não concordo, nem discordo              

(4) Concordo Parcialmente     (5) Concordo totalmente 

 

31. Você recomendaria a instituição de ensino para outras pessoas: 

(1) Discordo totalmente          (2) Discordo parcialmente           (3) Não concordo, nem discordo              

(4) Concordo Parcialmente     (5) Concordo totalmente 

 

Fonte: Adaptado de Rodrigues e Liberato (2016) e Guimarães, Severo e Santini (2014). 
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ANEXO A - TÍTULO DO ANEXO 

Elementos opcionais que se destinam à inclusão de materiais não elaborados pelo 

próprio autor, como: cópias de artigos, manuais, folders, balancetes, etc. e que não precisam 

estar em conformidade com o modelo. 

 

 

 

 


