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RESUMO 

 

 

Fundamentado nas informações disponíveis sobre a evolução do ensino superior privado 
no Brasil, este trabalho tem o objetivo de identificar quais são os fatores de influência no 
processo de decisão do estudante para o ingresso neste nível educacional. A compreensão 
dos fatores influentes do aluno de graduação se dá à medida que, nos últimos anos, as 
instituições de ensino superior competem fortemente pela atenção de um novo perfil de 
aluno, que até então não tivera oportunidade de ingressar no ensino superior. A 
metodologia utilizada é o estudo de caso múltiplo realizado com alunos ingressantes de 
duas IES: A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e a Faculdade Eniac, 
localizadas nas cidades de São Paulo e Guarulhos, respectivamente. A proposição da 
pesquisa é avaliar, comparativamente, os fatores de influência no processo decisório dos 
alunos de ambas as instituições. Assume-se a importância de conhecer as similaridades e 
diferenças individuais, as influências ambientais e sociais, bem como os fatores 
antecedentes ao início do processo de decisão de acordo com a formação pessoal de cada 
indivíduo. O trabalho ainda discorre sobre as teorias do comportamento do consumidor, no 
transcorrer das décadas do século passado, bem suas influências sobre as estratégias de 
marketing. Adota-se um modelo de análise adaptado para compreensão do processo de 
decisão do estudante recém-ingresso. Os dados obtidos e coletados, por meio de entrevista 
em profundidade, foram as principais fontes de análise do discurso dos estudantes, que 
considerou as dimensões individuais, as sociais e a profissional estudante.  Os resultados 
obtidos indicam semelhanças e diferenças no discurso dos estudantes das duas instituições, 
revelando que o indivíduo aporta maior ou menor relevância às variáveis em discussão, de 
acordo com a sua condição social e pessoal. As expectativas dos estudantes com relação ao 
ingresso no ensino superior também variam em cada instituição. Enquanto um estudante 
busca a sua ascensão profissional e social, o outro tem como objetivo de manter a condição 
social e familiar em que se encontra. 
 
 
 
Palavras-chave: Fatores de Influência. Decisão. Estudantes. Ensino superior. Instituições 
de Ensino. Marketing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 

Based on the available information on the development of private higher education in 
Brazil, this study aims to identify what factors influence the decision process of the student 
for admission to this level of education. Understanding the factors influencing the graduate 
student takes the measure in recent years, higher education institutions strongly compete 
for the attention of a new student profile, which until then had no opportunity to enter 
higher education. The methodology used is the multiple case study conducted with 
students entering two IES: The Catholic University of Sao Paulo School (PUC-SP) and 
Eniac, located in the cities of São Paulo and Guarulhos, respectively. The proposition of 
this research is comparatively evaluate the factors that influence the decision making 
process of students of both institutions. It is assumed the importance of knowing the 
similarities and individual differences, environmental influences and social as well as the 
factors preceding the date of the decision process according to the personal formation of 
each individual. The work also discusses the theories of consumer behavior in the course 
of the decades of the last century and their influence on marketing strategies. Is adopted, 
although an analysis model adapted to understanding the decision process of the student 
who had recently joined. The data, collected through in-depth interviews were the main 
sources of student discourse analysis, which considered the individual dimensions, the 
social and professional student. The results indicate similarities and differences in the 
speech of students of both institutions, revealing that the individual brings greater or lesser 
relevance to the variables under discussion, according to their social and personal. The 
expectations of students regarding the enrollment in higher education also vary in each 
institution. While a student seeks his professional and social ascent, the other aims to 
maintain the social status and family where you are. 

 
 

Keywords: Factors of Influence. Decision. Students. Tertiary Education. Institution 
Education. Marketing. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A partir dos anos 50, quando houve aumento significativo da procura pelo Ensino 

Superior, a sociedade se deparava com a ampliação dos setores econômicos, de trabalho e 

do aprofundamento dos efeitos da estratificação das camadas sociais. Foram promulgadas 

as leis de regulamentação para exames vestibulares, que embora ainda restritivas, 

ampliavam as possibilidades de ingresso no Ensino Superior (VEIGA, 2007). 

Ainda no início da segunda metade do século XX houve um processo de 

federalização das universidades e, com a primeira Lei de Diretrizes e Bases - LDB, de 

1961, instituiu-se o funcionamento do Ensino Superior geral e das universidades no Brasil 

(VEIGA, 2007). 

Tais diretrizes governamentais apoiavam-se, principalmente na flexibilização dos 

cursos que compunham as universidades, treinamento profissional, formação de docentes e 

principalmente, autonomia didática. 

Em consequência da predominância, do domínio e controle da educação superior 

pelo Estado1, até os anos 90, a oferta de vagas no Ensino Superior no Brasil estava restrita 

a universidades Federais, Estaduais e particulares, acessíveis, quase que exclusivamente, às 

elites. Ainda hoje, mantêm-se as instituições que restringem o acesso do público, por meio 

de rigorosos processos seletivos. Dos alunos que ingressaram na Universidade Estadual 

Paulista - UNESP este ano, por meio de processo seletivo tradicional, 41% estudaram em 

escolas públicas, na Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, 32% e da 

Universidade de São Paulo - USP, 28%2. 

Segundo Martins (1989) a partir de 1966, observaram-se elevadas taxas nacionais 

de crescimento anual no número de estabelecimentos de Ensino Superior, em média de 

15% ao ano. Nesta época, registravam-se aumento significativo da população, 

diversificação da produção de bens de consumo e ampliação dos serviços ofertados.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Embora a primeira universidade do País, a Universidade de Manaus – 1909 tenha sido criada por iniciativa 
privada. (VEIGA, 2007). 
2 Fonte: Folha de São Paulo, 18 de abril de 2012. 
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O crescimento econômico mundial alimentou o crescimento dos serviços; a 

crescente prosperidade, por sua vez, significa que empresas, instituições e indivíduos estão 

cada vez mais desejosos de trocar dinheiro por tempo e de comprar serviços. Tal 

crescimento significou a ampliação da variedade e da diversidade dos serviços oferecidos. 

O setor de serviços domina a economia mundial, que outrora foi reconhecida por 

seu poder industrial. Neste âmbito, as instituições de Ensino Superior são protagonistas de 

um setor fundamental para o desenvolvimento econômico e social. 

Philip Kotler (2000) ressalta que uma “empresa prestadora de serviços, pode sair 

ganhando ao executá-los com qualidade consistentemente superior à da concorrência e 

superar as expectativas dos clientes (p.459)”. 

Conforme referenciado por Veiga (2007) entre as décadas de 60 e 70, a iniciativa 

privada foi incentivada, pelo Conselho Nacional de Educação - CNE3 a “abrir” faculdades 

para atender a forte procura pelo Ensino Superior. E desde o fim dos anos 80 e início dos 

90 testemunha-se a proliferação das Instituições de Ensino Superior - IES, de caráter 

privado, especialmente na região Sudeste do país. 

Deste modo, a fragmentação da oferta, com o aumento da quantidade de IES 

ampliou e facilitou o acesso de novos estudantes no Ensino Superior. 

Segundo Otero e Piñol (2004), o Brasil vem observando, nos últimos anos, um 

crescimento acelerado no número de instituições privadas de Ensino Superior, o que vem 

consequentemente, facilitando à população o acesso ao terceiro grau. 

Configura-se então, a partir da década de 90, um novo panorama institucional no 

Ensino Superior brasileiro, que teve como resultado o desenvolvimento das chamadas 

“empresas de ensino”, em sua maioria privadas, dotadas de sistemas de controle próprios 

ou terceirizadas, apoiadas em objetivos estratégicos e mercadológicos de crescimento 

estruturais e em quantidade de alunos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Conselho Nacional de Educação – Órgão vinculado ao MEC cujas atribuições são normativas, deliberativas 
e de assessoramento ao Ministro de Estado. 
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De acordo com o Censo da Educação Superior de 2010, divulgado pelo MEC no 

fim do ano de 20114, no Brasil são 2.378 instituições de Ensino Superior, que registraram 

5.449.120 matrículas, em 28.577 cursos de graduação presencial.  

 

Gráfico 1 
Evolução do número de IES Públicas e Privadas 

 

Fonte: Censo 2010 – INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). 

 

Ademais, nas últimas duas décadas, pode-se notar incentivos ao ingresso de novos 

estudantes no Ensino Superior brasileiro. A demanda pelo Ensino Superior privado foi 

incentivada e incrementada por programas como, por exemplo, o Financiamento Estudantil 

(FIES), criado pela Caixa Econômica Federal (CEF), em 1999, para financiar estudantes de 

Ensino Superior, e o Programa Universidade para Todos (PROUNI), do Governo Federal, 

criado em 2004 e cujo objetivo é conceder bolsas de estudo parciais e integrais para 

estudantes de IES privadas. 

Por outro lado, os estudantes do Ensino Superior também recebem incentivo da 

iniciativa privada. Um exemplo é o programa de crédito universitário privado Pra Valer, 

gerido pela companhia Ideal Invest, que tem mais de 170 IES parceiras5 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Censo 2010 da Educação Superior Brasileira - Resumo Técnico. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP).	  
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Quadro 1 
Créditos estudantis públicos e privado. 

 

 

 

 

- Criado em 1999. Seu processo seletivo considera o 
perfil sócio econômico do candidato. 

- Oferece a possibilidade de financiamento a longo 
prazo após a formatura do estudante. Amortizando os 
juros durante o curso, facilita o pagamento dos 
estudantes que podem financiar até 100% dos seus 
estudos. 

- Podem participar cursos com conceito maior ou igual 
a 3 no Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (ENADE). 

- Beneficiou mais de 500 mil estudantes com recursos 
de R$ 4,6 bilhões da Caixa Econômica Federal. 

 

 

- Criado em 2004, concede bolsas integrais e parciais. 

- A partir da adesão das IES privadas ao programa, 
concede isenção de diversos tributos. 

- Estudantes da rede pública ou particular podem 
aderir em condição de renda per capita familiar de até 
3 salários mínimos. 

- Desde sua criação até 2008 atendeu cerca de 430 mil 
estudantes. 70% com bolsas integrais 

 

 

- Programa de crédito privado da companhia Ideal 
Invest. 

- Criado em 2006, conta com 250 mil estudantes e 
cobertura em 14 estados do País. 

 
Fonte: Sites PROUNI (http://sitePROUNI.mec.gov.br), FIES (sisfiesportal.mec.gov.br) e Crédito PraValer 
(www.creditopravaler.com.br). Acesso em: 20/07/2012. 

 

 

Supõe-se que ao deparar-se com a oferta disponível, o estudante busca a 

conciliação entre seus sonhos de progresso no mercado e percebem a faculdade como um 

“trampolim” para a conquista deste sonho. O ingresso no Ensino Superior torna-se um 

suposto passaporte para a ascensão social e, com o aumento da oferta e facilitação do 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 A Ideal Invest é correspondente bancário do Banco ABC Brasil S.A., do Banco Paulista S.A. e do Banco 
Sofisa S.A. Fonte: http://www.creditopravaler.com.br. Acesso em 12/05/2012. 
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acesso, o futuro estudante tem a sua frente à possibilidade de analisar, comparar e escolher 

qual é a opção que mais lhe convém.  

Além de resultar no ingresso de um novo público no Ensino Superior, tal 

crescimento representou a possibilidade de mobilidade e ascensão social, por meio da 

busca pela qualificação profissional e da conquista de um título de graduação, outrora 

exclusivo a uma pequena parcela da população. 

Desse modo que a pulverização do setor, em diversos perfis de IES, veio atender as 

necessidades de um público, que até então, supostamente, não teriam acesso financeiro ou 

cultural ao Ensino Superior. 

A expansão e o crescimento das instituições de Ensino Superior ainda trouxe novos 

desafios ao setor da educação superior. Um deles foi a necessidade de relacionar-se com 

alunos de perfis diferenciados aos que estava acostumado e a de lidar com grupos de 

estudantes heterogêneos em termos de perfil sócio, econômico e cultural. 

 

A democratização do ensino tem trazido a tona questões novas, as quais a 
universidade não encontrou respostas ainda, pois pressupõe a formação de 
grupos heterogêneos de alunos nas universidades em termos de diferenças no 
desempenho no ensino médio, nas condições socioeconômicas, no background 
cultural, entre outros fatores, os quais a universidade não tem ainda meios de 
atender em suas demandas específicas, repetindo um modelo destinado às classes 
média alta e alta, que tende a excluir grupos diversos deste padrão (RIBEIRO, 
2005, p.59). 

 

 

Especialmente entre os anos de 2001 e 2010, as IES passaram a atender uma nova 

demanda, com necessidades e exigências específicas. 

Segundo dados do Censo da Educação Superior de 2010, seis em cada dez alunos 

do Ensino Superior no Brasil estudam à noite. As matrículas nos cursos noturnos 

cresceram de 56,1% para 63,5% entre 2001 e 2010. Nas instituições federais, que 

concentram 14,7% das matrículas, predomina o atendimento diurno, oferecido a mais de 

70% dos estudantes. Já as universidades estaduais apresentam um atendimento mais 

equilibrado, com quase 46% dos alunos matriculados no turno da noite. 

Entre 2009 e 2010 o número de matrículas na graduação superior aumentou em 
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7,1%, e no caso das privadas, os números indicam um aumento na oferta de vagas noturnas 

que, em 2010, corresponderam a 72,8% dos estudantes matriculados.  

O aluno do Ensino Superior no Brasil é jovem e está concentrado na região sudeste, 

com cerca de 48% das matrículas. Em 2010, metade dos estudantes tinha menos de 24 anos 

e a média de idade nos cursos presencias era de 26 anos. As mulheres são maioria e 

representam 57% desses estudantes. 

Segundo Zago (2006), a desigualdade de oportunidades de acesso ao Ensino 

Superior é construída de forma contínua e durante toda a história escolar dos candidatos. 

Muito diferente do que observou Nogueira (2003, p. 132) em um estudo feito com 

universitários provenientes das camadas médias intelectualizadas. Para os estudantes 

entrevistados em seu trabalho, a decisão pelo Ensino Superior não tem, como para aqueles, 

a conotação de uma quase “evidência”, um acontecimento inevitável. Chegar a esse nível 

de ensino nada tem de “natural”, mesmo porque parte significativa deles, até o ensino 

fundamental e, em muitos casos, ainda no ensino médio, possuía um baixo grau de 

informação sobre o vestibular e a formação universitária.  

Alguns fatores podem explicar tal expansão das IES e ampliação do acesso de 

novos estudantes: 

a) O crescimento econômico alcançado pelo Brasil nos últimos anos vem 

ampliando a busca por mão de obra especializada.  

b) O aumento da oferta e do incentivo ao acesso na forma de financiamentos 

públicos ou privados. 

c) Mais vagas na rede federal, abertura de novos campi, novas IES e movimento de 

interiorização de universidades já existentes. 

Além dos fatores acima citados, a oferta de vagas na educação superior brasileira, 

historicamente, esteve localizada em cursos de bacharelado e na modalidade de ensino 

presencial, no entanto, diante da necessidade de rápida resposta ao mercado para a 

formação de profissionais, e com a evolução das novas tecnologias, outras opções e 

formatos de cursos tem crescido de forma exponencial. 

A saber, os cursos na modalidade de ensino a distância e os cursos de menor 

duração voltados à formação profissionalizante de nível superior, chamados tecnológicos. 

Ao observar a trajetória do número de matrículas na educação superior nos últimos anos, 
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fica evidente o destaque do crescimento desses cursos, especialmente o da modalidade a 

distância.  

 

Gráfico 2 
Evolução do número de matrículas por modalidade de ensino. 2001 - 2010 
 

 

Fonte: Censo 2010 - INEP. 

 

O número de matrículas já ultrapassa os seis milhões de alunos e a oferta de vagas 

divide-se entre IES públicas, confessionais comunitárias e privadas. Todavia, segundo 

dados do INEP, quase que metade das matrículas concentra-se num pequeno número de 

instituições. 

Em 2010, apenas 126 (5,3%) instituições de ensino, consideradas de grande porte, 

detinham 2.505.670 (48,9%) matrículas. As instituições de ensino de pequeno porte, com 

no máximo 1.000 matrículas, correspondem a 1.501 (63,1%) instituições. De acordo com a 

classificação do INEP, as IES são de:  
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Gráfico 3 
Distribuição de matrículas x porte da instituição 

 

 
Fonte: Censo 2010, INEP. - Pequeno Porte: IES com até 1.000 matrículas - Médio Porte: IES de 1.001 a 
10.000 matrículas - Grande Porte: IES com mais de 10.000 matrículas. Fonte: Censo da Educação Superior 
2010. 

 

 

Nesse novo cenário, as instituições postam-se ainda, diante de mais um desafio: a 

evasão. Preocupante especialmente, nos primeiros meses após o ingresso do aluno na 

instituição.  

O Censo 2010 indica uma preocupante diferença entre o número de ingressos e o de 

concluintes no Ensino Superior. O número de ingressos no Ensino Superior em 2010 foi de 

1.801.901. Já o número de concluintes foi de 829.286. Nota-se que, mesmo com o aumento 

das vagas, o incentivo ao acesso e a proliferação de instituições, a problemática da evasão 

é presente e objeto de preocupação. 

Pesquisa referida por Mattar (2004) sobre a evasão no curso de Administração de 

Empresas da FEA/USP, em instituição pública estadual, nos oferece uma visão das 

diferenças que existem em relação à evasão em instituições privadas. Nesse estudo, o erro 

na escolha, somado ao fato de o evadido descobrir não gostar da área, faz com que esses 

motivos sejam responsáveis praticamente por 60% da evasão. 

 Soma-se a estes, o fato de que foi estreitado o espaço de tempo para dedicar-se ao 

estudo, notadamente em função das exigências do mundo contemporâneo. Trabalho, 

família, amigos encontram-se, supostamente, entre as primeiras prioridades do estudante e 

competem diretamente com a sua preocupação em relação aos estudos. 
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O tempo investido no trabalho como forma de sobrevivência impõe, em vários 
casos, limites acadêmicos, como na participação em encontros organizados no 
interior ou fora da universidade, nos trabalhos coletivos com os colegas, nas 
festas organizadas pela turma, entre outras circunstâncias. Há uma luta constante 
entre o que gostariam de fazer e o que é possível fazer, materializada em uma 
gama variada de situações: carga horária de trabalho, tempo insuficiente para dar 
conta das solicitações do curso e outras, de ordem social e cultural, 
condicionadas pelos baixos recursos financeiros (ZAGO, 2006, p.235). 
 
 
 
 

De acordo com Ribeiro (2005), o aluno chega à universidade com a promessa de 

mudança, mas encontra lá um ambiente, muitas vezes, hostil e diferente da realidade até 

então vivida por esse aluno, demonstrando mais uma vez a distância que separa o universo 

acadêmico do universo da classe trabalhadora. 

Outra questão contextual que se apresenta é a baixa escolaridade da população 

brasileira, o que reflete no perfil do aluno ingressante no Ensino Superior. 

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), apenas 

7,3% dos brasileiros, acima de 25 anos – idade em que se deveria terminar o Ensino 

Superior , já fizeram faculdade. A maioria ainda está no ensino básico. 

Se compararmos o Brasil com, por exemplo, a Argentina e o Chile, veremos que 

esse índice é muito baixo. Entre jovens de 18 a 24 anos, estes países têm de 2 a 3 vezes 

mais jovens matriculados no Ensino Superior. 

 

Gráfico 4 
Porcentagem da escolaridade superior mundial entre jovens de 18 e 24 anos 

 
Fonte: UNESCO (2006) 
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Um dado que explica relativamente esta questão é que apenas 5% do PIB brasileiro 

é direcionado à educação. Ademais, a maior parte dos recursos – 4,3% do PIB – é aplicada 

na educação básica, etapa que compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o 

médio. O investimento no Ensino Superior corresponde a 0,8% do PIB. No entanto, 

segundo o Ministério da Educação e Cultura serão destinados 7% do PIB até o final desta 

década6.  

Neste contexto é pertinente referendar a importância do investimento das IES 

privadas para o crescimento e ampliação do Ensino Superior. Miglio (2003) sustenta que o 

setor educacional movimenta hoje mais de R$ 12 bilhões por ano, segundo maior em 

termos percentuais de crescimento no Brasil, só perdendo para o setor de agronegócio.  

Alguns dos participantes do mercado profissionalizaram sua gestão, até mesmo 

abrindo capital na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e realizando aquisições de 

instituições de ensino por todo o País. 

Consciente da expansão do Ensino Superior no Brasil e a fim de manter elevados 

certos parâmetros no setor, o Governo Federal, por meio do MEC, aprimorou seu sistema 

de avaliação. 

Como visto, o setor de Ensino Superior no Brasil passou por grandes mudanças 

desde o início dos anos 1990 até os primeiros anos do século XXI. Houve grande aumento 

do número de alunos matriculados, especialmente na rede privada. 

Neste contexto, existe a necessidade de conhecer mais profundamente os hábitos, 

atitudes, anseios, que culminam nos fatores de influência e configuram o perfil 

comportamental dos alunos ingressantes no Ensino Superior. 

Os estudantes brasileiros teriam se tornando mais criteriosos e conscientes de suas 

necessidades e desejos e, sobretudo, possuidores de expectativas elevadas, que estão entre 

o os novos pressupostos dessas instituições. 

Deste modo, espera-se que a presente pesquisa contribua academicamente para os 

estudos dos fatores de influência no processo decisório, inseridos no comportamento do 

consumidor, em especial no caso do estudante do Ensino Superior privado. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Fonte: Observatório da Educação. Acesso em 11/10/2011. 



	  
	  

	  

22	  

	  

Assim, diante da proliferação das IES, incentivo ao acesso e diversificação do perfil 

do público no Ensino Superior, o objetivo deste trabalho é: 

 
1. Objetivo geral 

 

 Investigar e comparar os fatores de influência do aluno ingressante no Ensino 

Superior privado brasileiro, em dois perfis de instituições de Ensino Superior 

privadas, uma confessional comunitária e outra privada, no contexto do processo 

decisório de escolha. 

 

2. Objetivo específico 

 

 Analisar a percepção de tais alunos acerca das estratégias de marketing que mais 

influenciam a sua decisão para escolha de uma instituição de Ensino Superior, 

notadamente aquela em que ele está matriculado. 

 

Segundo Quivy (1998), uma investigação é, por definição, algo que ser procura. É 

um caminhar para um melhor conhecimento e deve ser aceite como tal, com toas as 

definições, desvios e incertezas que isso implica. 

No percurso dessa pesquisa foi possível detectar a necessidade de adaptações e 

mudanças de direcionamento para cumprir o objetivo proposto. 

Considerando os dois perfis de instituição de ensino mencionados, a pergunta de 

partida desta pesquisa é: quais as semelhanças e diferenças entre os fatores de influência 

no processo decisório do estudante na escolha do Ensino Superior privado?  

De modo que a pergunta de partida é o enunciado dessa pesquisa e o fio condutor 

do procedimento, que tem a função de exprimir o melhor possível o que se procura saber e 

compreender melhor. 

Os critérios de uma boa pergunta de partida são: clareza, exequibilidade e 

pertinência. Uma boa pergunta de partida deve ser clara e precisa, de forma a ser entendida 

por todos que terão acesso à investigação. Deve ser o mais conciso e inequívoco possível. 
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Principalmente deve ser exequível e realista, adequada aos recursos pessoais, materiais e 

técnicos. 

A pergunta de partida deve ser pertinente ao objeto que será investigado. Uma boa 

pergunta não poderá ser moralizadora ou julgadora. Tem a função de compreender, não 

julgar.   

 



CAPÍTULO 1 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Este capítulo trata do levantamento do referencial teórico dos estudos do 

comportamento do consumidor, ademais as suas influências nas teorias de marketing. 

Aborda, historicamente, os momentos relevantes para o estudo do comportamento 

do consumidor, bem como os modelos de análise que foram desenvolvidos para 

compreender o processo de decisão do consumidor. Ainda apresenta os valores individuais 

e estilos de vida dos indivíduos utilizando-se a abordagem do sistema Values and Lifestyle 

System – VALS (Sistema de Valores e Estilo de Vida), desenvolvido pelo Stanford 

Research Institute - SRI7. 

No mesmo capítulo são apresentadas as estratégias de marketing utilizadas 

atualmente pelas instituições de ensino superior para captar alunos e funcionar como 

estímulos exteriores. 

 

1.1 Comportamento do consumidor e influências no processo decisório 

 

O que antecede a compra de um serviço são as 

expectativas que os clientes possuem em relação a sua 

qualidade, baseadas em suas necessidades individuais, 

experiências passadas, recomendação de terceiros e 

propaganda de um fornecedor de serviço. 

(LOVELOCK, 2005, p. 107) 

 

Popularmente entendido como o estudo do porque as pessoas compram, neste 

contexto, as estratégias para influenciar os consumidores para tenderem a certos produtos, 

empresas e marcas podem ser entendidas em meio a um conjunto de reações de um sistema 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Stanford Research Institute – Um dos maiores centros de estudos do mundo, desenvolve pesquisas 
científicas e tecnológicas para governos, empresas e entidades. 
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dinâmico de interações e realimentações propiciadas pelo meio onde o sujeito está 

inserido. 

Compreender as diferenças individuais, as influências ambientais, no âmbito do 

processo decisório do estudante na escolha do Ensino Superior, é fundamental para 

delinear um importante componente nas sociedades contemporâneas. O cidadão que possui 

um diploma do Ensino Superior insere-se num contexto profissional, outrora dominado 

pelas classes dominantes. Ademais, a avaliação dos grupos de influência sobre o 

consumidor, como a família, amigos, e demais grupos prioridades da presente pesquisa. 

Os fatores de influência no processo decisório podem ser inseridos no estudo da 

teoria do comportamento do consumidor, que segundo Blackwell, Miniard e Engel (2011) 

é definido como as atividades com que as pessoas se ocupam quanto obtêm, consomem e 

dispõem de produtos e serviços. [...] 

Importante salientar que, a partir da década de 1950 a sociedade estivera voltada à 

produção em massa. No mundo pós 2a Guerra Mundial, o consumidor tinha poucas opções 

de escolha, portanto era pouco negociador e sua exigência, limitada. 

Contudo, na mesma época, a economia mundial já apresentava sinais de mudanças. 

Começava a sair de uma economia centrada nos vendedores para uma economia centrada 

nos compradores. A produtividade da época havia gerado um excedente de oferta e 

percebia-se uma dificuldade de vender o que era produzido.  

Nesse contexto, o estudo do comportamento do consumidor emerge, ampliando sua 

visibilidade do universo acadêmico para a ótica das estratégias de marketing empresariais.  

Com a concorrência e a noção de que havia variedade na oferta, o consumidor toma 

ciência de que tinha opção para consumir produtos e serviços. 

Os estudos do comportamento do consumidor tornam-se cada vez mais presentes e 

começam a ganhar relevância nas empresas. Em âmbito acadêmico, diversos autores como, 

por exemplo, John Howard, Jagdish Sheth, James Engel, Roger Blackwell e Paul Miniard 

começaram a concentrar esforços no entendimento das reações e fatores de influência do 

consumidor. 

Diante do arcabouço acadêmico nas áreas das ciências sociais e comportamentais, o 

meio empresarial passa a apropriar-se deste conhecimento para as práticas competitivas e 

de marketing, que regem o mercado. 
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No entanto, a tendência de simplificação e enquadramento da ciência do 

comportamento do consumidor numa única disciplina (marketing) pode ser um limitador 

para sua compreensão e sua utilização nos meios empresariais.  

Os estudiosos no assunto propõem uma apropriação interdisciplinar dos estudos 

sobre o comportamento de consumo. 

O consumo, compreendido como um ato repleto de significados simbólicos, 

respostas hedônicas e critérios estéticos, passa a ser investigado sob um novo prisma, no 

qual medidas psicográficas, como as psicológicas, sociológicas e antropológicas, ostentam 

uma posição de destaque (HOLBROOK; HIRSCHMAN, 1982). 

 

Desde que as forças subjacentes e as influências que impulsionam o consumidor 
em ação são diversas, inúmeras, cada uma das disciplinas das ciências sociais 
tem desempenhado um papel vital no fornecimento de explicações. Desta forma, 
o campo do comportamento do consumidor tem sido caracterizado pela 
diversidade de pontos de vista, como resultado, toda a área agora é baseada em 
uma ciência interdisciplinar (KASSARJIAN, 1994, p.267). 

 

Seja na psicologia, na antropologia, na sociologia, ou no marketing, o estudo do 

comportamento tem sido uma das áreas mais amplamente utilizadas para a compreensão 

dos fatores de influência no processo decisório do consumidor. 

Na teoria motivacional, preencher uma necessidade frequentemente consiste em 

abrir mão de outras. O gasto de dinheiro para satisfazer a uma necessidade deixa as demais 

de lado (ENGEL et al., 2011). 

A psicologia social é ainda outra fonte da qual muitos conceitos de marketing 

foram emprestados - como, por exemplo, a questão dos segmentos de mercado - e versa 

sobre o comportamento dos indivíduos na presença de outros indivíduos ou de grupos de 

influência.  

A sociologia e a antropologia, que buscam delinear o comportamento social 

humano, suas origens, organizações, instituições e desenvolvimento da sociedade humana, 

diz respeito ao contexto social e as decorrências sobre o comportamento do consumidor. 

Nota-se, contudo, a predominância de determinados aspectos interpretativos da 

teoria do comportamento do consumidor. Apresenta-se assim uma análise sobre os 

períodos históricos, com os fatores predominantes e seus principais expoentes. 
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Quadro 2 
Evolução do estudo do comportamento do consumidor e seus expoentes 
 

 

PERÍODOS 

 

FATORES PREDOMINATES 

 

EXPOENTES 

Início do século XX até 
1930. 

Período  

RACIONALIDADE 

 

1. Perspectiva racional da sociedade, 
principalmente dominada pelos economistas, os 
estudos do comportamento do consumidor 
assumiam a realidade da época. 

2. A busca do entendimento do comportamento do 
consumidor por meio de estudos econômicos. 

3. Estudos psicológicos e sociais começam a 
apresentar expoentes e aplicações como teorias de 
aprendizagem e de condicionamento. 

4. A consciência do consumidor de que tinha 
relevância no processo de ainda incipiente. 

 

- Alfred Marshall (1842 - 
1924). 

- Edward L. Thorndike 
(1874 - 1949). 

- Ivan Pavlov (1849 - 
1936). 

- Burrhus Frederic Skinner 
(1904 - 1990). 

- John Watson (1878 - 
1958). 

- Sigmund Freud (1876 - 
1939). 

 

Década de 1930. 

Período  

BEHAVIORISMO 

 

1. Inicia-se a afirmativa de que o processo de 
decisão do consumidor é formado por um 
importante processo interno mental. 

2. Também são analisados os fatores ambientais 
externos, que podem direcionar o comportamento 
de consumo. 

 

- Clark Leonard Hull (1884 
- 1952). 

- Edward Chace Tolman 
(1886 -1959). 

 

Décadas de 1940-1950. 

Período  

COGNITIVISMO 

 

1. Considera-se a expectativa e percepções das 
pessoas como parte do envolvimento no processo. 

2. Introduz-se a teoria da dissonância cognitiva. 

3. Nos estudos acadêmicos, a rejeição por um 
produto ou serviço acontece por conta da 
dissonância entre seus valores, crenças e o que o 
bem de consumo simboliza. 

 

- Leon Festinger (1957). 
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Década de 1960 

Período  

MOTIVACIONAL E 
ATITUDINAL. 

 

1. Importante década para a concepção da teoria do 
comportamento do consumidor. 

2. A partir dos anos 60, sob a ótica motivacional, 
característica e atitudinal, desenvolvem-se 
pesquisas acerca dos valores e dos estilos de vida 
dos indivíduos. Os AIOs - Atividades, Interesses e 
Opiniões se tornam referência e formam a base do 
desenvolvimento dos estudos sobre o 
comportamento do consumidor. 

2. Com uma base cognitivista, inicia-se o estudo de 
decisão do consumidor pelas marcas.  

3. As questões da percepção, aprendizagem, 
seleção, filtragem da mensagem e busca de 
informação são analisadas com mais profundidade. 

4. Publicado o primeiro artigo da Associação para a 
Pesquisa do Consumidor. Entidade referência para 
os acadêmicos da área. 

 

- Francesco M. Nicosia 
(1966). 

- Wells, W.D. (1964). 

- Tigert, D.J. (1964). 

- Howard, J.A. (1969). 

- Jagdish Sheth (1969). 

 

Década de 1970. 

Período 

SITUACIONAL 

 

1. Modelos de estudo são desenvolvidos, como o 
reconhecido modelo EKB, que analisa o 
envolvimento do consumidor nas seguintes fases: 
Estímulo marketing, tratamento da informação, 
processo de decisão, variáveis que influenciam a 
decisão. 

2. O consumo passa a ser entendido como atividade 
de aquisição de bens e serviços pelos indivíduos, 
pelas empresas ou pelo governo, e que implica na 
posse e descarte. 

 

 

 

- James Engel, David T. 
Kollat & Roger Blackwell 
(1973). 

 

Década de 1980. 

Período  

EXPERIENCIAL 

 

1. Década em que predominaram pesquisas 
qualitativas e quantitativas para analisar o 
comportamento de compra, especialmente no 
varejo. 

2. Simbolismos, rituais de consumo passam a 
incorporar a análise do comportamento do 
consumidor, bem como fatores sociais e culturais, 
como a religião ou os grupos de referência. 

3. Entendimento de que toda atitude deriva num 
comportamento positivo ou negativo. Portanto 
avaliar os componentes atitudinais (cognitivo, 
afetivo, intencional) e a base da formação de 
atitudes (familiar, grupal, personalidade) tornam-se 
relevantes para conhecer o processo de decisão de 
consumo. 

4 – Desenvolvido sistema de análise VALS 
(Sistema de Valores e Estilo de Vida). Baseado na 
premissa de entender em como os consumidores 
concordam ou discordam sobre vários temas, 
aponta estilos de vida. 

 

- Gordon R. Foxall (1995). 

- Kassarjian, H. (1980). 



	  
	  

	  

29	  

	  

Década de 1990 

Período  

SIMBOLISMO 

 

1. A partir dos anos 1990, o pensamento não-
positivista se apresenta, nas linhas experiencial e 
do simbolismo. 

2. Considerada pós-moderna, a perspectiva não-
positivista, defende que há uma complexa 
sociedade cultural em volta do consumidor e isso é 
fator fundamental para a formação do seu processo 
de decisão. 

3. Nessa perspectiva, as pessoas não tomam 
decisões por conta dos produtos, mas pelo que eles 
simbolizam em suas vidas. 

 

- Jacoby, H. (1995). 

- Solomon, M.R. (1995). 

Década de 2000. 

Período 
COMPORTAMENTAL 

 

1. A década da incorporação de novas tecnologias 
para o entendimento do consumidor. 

2. A experiência e envolvimento ativo do 
consumidor passa a ser relevante para compreender 
seu processo de decisão. 

3. Definitivamente, o marketing passa a apoiar-se 
no estudo do comportamento do consumidor para 
elaborar e definir estratégias mercadológicas. 

 

- Karsaklian, E. (2000). 

- Leon Schiffman (2000). 

- Banwari Mittal (2001). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir do início das atividades da Associação para a Pesquisa do Consumidor8, 

em 1969, as teorias do comportamento ganham notoriedade e relevância, especialmente 

para as práticas mercadológicas. 

Contudo, durante a evolução do processo de pesquisa do comportamento do 

consumidor, diversas áreas buscaram melhor compreender este campo de estudo. 

No início do século passado com a perspectiva racional da sociedade, 

principalmente dominada pelos economistas, os estudos do comportamento do consumidor 

assumiam a perspectiva da época. O consumidor é influenciado a utilizar seus recursos e 

deles extrair satisfação, unicamente por conta dos seus gostos pessoais e pelo custo relativo 

do bem de consumo.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Associação para a Pesquisa do Consumidor, criada em 1969, representou um estímulo nas pesquisas do 
comportamento do consumidor e influenciou pesquisadores na área. Atualmente são mais de 1.700 membros 
que participam de conferências e desenvolvem artigos relevantes em várias publicações da área, como no 
Journal of Consumer Psychology, publicação da própria entidade. 
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O comportamento do consumidor é definido como atividades com que as 
pessoas se ocupam quando obtêm, consomem ou dispõem de produtos e 
serviços. Simplesmente falando, o comportamento do consumidor é 
tradicionamente pensado como o estudo de “por que as pessoas compram 
(ENGEL et al., 2011, p.6). 

 

 

Na perspectiva comportamental, a partir dos anos 1930, inicia-se a afirmativa de 

que o processo de decisão do consumidor é formado por um importante processo interno 

mental. Os fatores ambientais externos, que podem direcionar o comportamento de 

consumo também são considerados fundamentais (PETER; NORD, 1982). 

Já na década de 60, os executivos, começam a apoiar-se nas teorias 

comportamentais para direcionar suas estratégias a um mercado onde seria necessário 

conquistar e manter os consumidores. Surge aí o princípio de atrair, lidar e manter 

consumidores. E, para manter o consumidor é necessário conhecer seu comportamento, 

complexamente envolto de hábitos e atitudes e referências adquiridas ao longo de sua vida. 

A partir dos anos 60 e até o fim dos 70, sob a ótica motivacional e atitudinal 

desenvolvem-se as pesquisas acerca dos valores e dos estilos de vida dos indivíduos. 

Assim, os ditos AIOs - Atividades, Interesses e Opiniões – tornam-se expressivos, 

presentes e servem como embasamento para os próximos passos nos estudos do 

comportamento do consumidor. 

Considerando uma pesquisa para indicar a preferência do consumidor com uma 

relação de frases, as pessoas que respondem indicam se concordam ou discordam com 

essas frases (WELLS; TIGERT, 1971). 

E, como as atitudes se formam antes do comportamento de consumo, toda atitude 

deriva num comportamento positivo ou negativo. Portanto avaliar os componentes 

(cognitivo, afetivo, intencional) e formação de atitudes (familiar, grupal, personalidade) 

são relevantes e fundamentais para estudar e compreender o processo de decisão de 

consumo.  

Nos anos 1970, a expansão dos supermercados e dos shopping centers fez surgir 

um nova maneira de aquisição de produtos e serviços. O envolvimento ou a experiência do 

consumidor no momento da compra torna-se relevante e as empresas começam a entender 

a importância da promoção, especialmente nos pontos de venda.  
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A partir dos anos 1990, o pensamento não-positivista se apresenta nas linhas do 

experiencialismo e do simbolismo. Considerada pós-moderna, a perspectiva não-positivista 

admite uma sociedade cultural complexa, em que o consumidor exprime particularidades, 

que formam, em vários aspectos, seu comportamento e seu processo de decisão de compra. 

Nos anos 90, a Internet revoluciona a sociedade de consumo e as empresas são 

obrigadas a repensar e direcionar suas estratégias. A distribuição eficaz torna-se 

imprescindível para qualquer negócio. A partir daí o consumidor é o “diretor”. Ele 

interage, influencia e direciona as atividades das empresas e a sua consequente oferta no 

mercado.   

Em 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor é instituído no 

Brasil e, cada vez mais, o consumidor conscientiza-se do seu poder de influência nas 

estratégias das empresas, de marcas, de produtos e de serviços.  

Fundamentado pelo objetivo deste projeto, e embasado pelo referencial teórico 

apresentado, elege-se o consagrado modelo de Engel, Kollat e Blackwell (EKB) – que 

posteriormente fora adaptado por Miniard, sob a nomenclatura Blackwell, Miniard e Engel 

– e assume-se a sua aplicabilidade para análise dos resultados obtidos nessa pesquisa.  

Tal modelo (fluxograma 1) reflete um período histórico de variáveis situacionais e 

propõe a relação entre estímulos internos e externos, processamento de informação, 

memória, influenciando o processo de decisão de cada indivíduo. Sem desconsiderar as 

atitudes, crenças, estilo de vida e influências culturais e sociais, ainda dá conta de oferecer 

apoio para a compreensão acerca das reações do consumidor, durante a escolha por 

determinado produto ou serviço.  
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Fluxograma 1 
Processo decisório e influências de compra 

 

 

Fonte: Blackwell, Miniard e Engel (2011) 

 

O processo decisório proposto no modelo indica que há o reconhecimento do 

problema, seguido da busca por informações, avaliação das alternativas, decisão de compra 

e avaliação pós compra, o que realinha as expectativas de futura decisão de consumo. 

1. Reconhecimento da necessidade – percepção da diferença entre o estado desejado dos 

bens e o estado real, suficiente para ativar o processo de decisão. Neste estágio o candidato acabou 

de concluir o ensino médio ou, após algum tempo sem estudar, está em busca de retomar seus 

estudos. 

2. Busca de informação – ativação de conhecimento armazenado na memória ou a 

aquisição de informação do ambiente relacionado à satisfação potencial de necessidades. Aqui o 

candidato busca as informações sobre as instituições existentes na sua cidade ou região de 

interesse. 

3. Avaliação – opções percebidas entre os benefícios esperados e as alternativas preferidas. 

O candidato compara as alternativas existentes e as seleciona de acordo com a sua avaliação pré-

existente de custo e benefício. 

4. Compra – a aquisição da alternativa preferida ou de uma substituta. É feita a escolha, ou 
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seja, a matrícula na instituição, mediante a sua avaliação da instituição que melhor lhe atenderá, de 

acordo com as etapas anteriores. 

5. Consumo– utilização da alternativa escolhida na etapa anterior. O estudante inicia seus 

estudos. 

6. Avaliação pós-compra – satisfação que a experiência de consumo produziu. O aluno 

avalia se a instituição atendeu ou não as suas expectativas, durante o curso. 

7. Descarte – despojamento do produto não consumido ou do que dele restou. O aluno pode 

abandonar, trancar ou terminar o curso que iniciou. 

Contudo, em pertinência ao objetivo dessa pesquisa, utilizar-se-á o tal modelo até o 

estágio quatro: o da decisão de compra. No caso, o estudante do Ensino Superior, recém-

ingresso numa das instituições pesquisadas. 

Apesar da abrangência do modelo, a revisão aqui apresentada concentra esforços na 

análise do processo decisório até a quarta etapa. Se um indivíduo decide entrar em uma 

faculdade, pode-se acompanhar seu processo de decisão da seguinte forma:  

 

 Qual sua condição sócio, econômica e cultural? 

 Qual a composição e formação familiar?  

 Como entendeu necessário realizar um curso superior? 

 Escolheu faculdade privada ou pública? 

 Em que momento do processo decisório optou pela instituição privada? 

 Como escolheu dentre as opções existentes?  

 Quais as IES que o candidato considerou, entre as opções existentes, mediante a 

busca de informações e avaliações das alternativas no processo de decisão?  

 Como o candidato fez a escolha entre as IES do conjunto de escolha?  

 

Para Kotler e Fox (1994) são necessários seis conceitos básicos para a análise do 

processo de decisão do consumidor: 

a) conjunto de escolha; 

b) atributos de produto: cada consumidor percebe um produto como consistido de 

um ou mais atributos; 
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c) conjunto de percepções de marca ou imagem de marca: posicionamento da 

marca com relação a cada atributo; 

d) função utilidade para cada atributo: descreve o nível de variação da satisfação do 

consumidor em relação aos níveis de variação de cada atributo, com o candidato 

acreditando que sua satisfação aumentará com níveis elevados de qualidade 

acadêmica e de convívio social, e que cairá à medida que o custo subir; 

e) atribuição de diferentes pesos de importância aos atributos; 

f) atitudes em relação às alternativas de marca. 

 

Todavia, Blackwell, Miniard e Engel (2011) afirmam que o envolvimento pessoal é 

o fator mais importante e molda o tipo de comportamento no processo decisório. Quanto 

maior for o tempo e a energia despendidos na aquisição de um produto ou serviço, maior 

será a expectativa gerada no consumidor em relação à satisfação com o bem adquirido.  

Entende-se que o envolvimento pessoal durante processo decisório para o ingresso 

no Ensino Superior é bastante complexo e demanda tempo do indivíduo. É altamente 

influenciado pelas diferenças individuais e influências ambientais, que se relacionam no 

processo de decisão. 

Ainda, segundo Serralvo (2009) são inúmeras as abordagens relacionadas ao tema, 

onde os autores procuram dimensionar as principais variáveis determinantes do principais 

aspectos do comportamento das pessoas ligados ao consumo. Cada linha de pensamento 

procura enfatizar os aspectos centrais que vão estabelecer as principais condutas 

consumidores tendo por perspectivas os fatores decisórios e de influência do 

comportamento de compra.  

Os consumidores vivem em um ambiente complexo. Seus processos e seus 

comportamentos de tomada de decisão são influenciados por fatores ambientais, incluindo 

cultura, classe social, família, influências pessoais e situação. (ENGEL et al., 2011). 

Neste sentido, cinco principais fatores afetam o comportamento do consumidor: (1) 

demografia, psicografia, valores e personalidade; (2) recursos do consumidor, (3) 

motivação, (4) conhecimento e (5) atitudes (ENGEL et al., 2011). 
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Ainda, é necessária a compreensão dos valores individuais e estilos de vida dos 

indivíduos para uma abordagem mais aprofundada sobre os fatores de influência no 

processo decisório. Neste sentido uma das abordagens mais utilizadas é o sistema Values 

and Lifestyle System – VALS (Sistema de Valores e Estilo de Vida), desenvolvido pelo 

Stanford Research Institute - SRI9. 

Baseado na premissa de entender em como os consumidores concordam ou 

discordam sobre vários temas, a abordagem indica oito estilos de vida predominantes e 

leva a uma classificação acerca das orientações predominantes dos consumidores: 

 

 Orientados por princípios: que tomam as decisões baseadas em suas crenças e 

princípios individuais; 

 Orientados pelo status: decidem a partir das crenças, opiniões e pontos de vista de 

outros; 

 Orientados pela ação: compram o que possa afetar seu ambiente, buscam variedade 

e gostam de correr riscos. 

 

Os recursos físicos, psicológicos, materiais e demográficos que os consumidores 

seguem para tomar suas decisões também são objeto do sistema apresentado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Stanford Research Institute – Um dos maiores centros de estudos do mundo, desenvolve pesquisas 
científicas e tecnológicas para governos, empresas e entidades. 
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Fluxograma 2 
Sistema de segmentação VALS 

 

 

 

Fonte: RAMOS, Alípio Veiga-Neto. (2007) 

 

 O sistema de segmentação VALS é útil na avaliação dos pressupostos de influência 

na escolha do Ensino Superior e resulta em um importante instrumento complementar de 

análise dos resultados dessa pesquisa. 

 

 

1.2 Estratégias de marketing nas IES como influenciadoras no processo de decisão 

 

Para manter clientes de intangíveis é importante 

lembrar regularmente aos clientes o que estão 

recebendo regularmente. Se isso não for feito, o cliente 

não o saberá.  

(LEVITT, 1990, p.115) 

 

A definição de marketing como a estratégia para “entender e atender aos anseios e 

desejos do consumidor”, ou conforme Kotler (2000) o processo social por meio do qual 

pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e o que desejam com a criação, 
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oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros, passou a ganhar 

relevância a partir do final dos anos 90. 

Um relatório desenvolvido pelo grupo Hoper Educacional10 identificou as 

principais práticas de gestão nas instituições de Ensino Superior brasileiras, entre 2001 e 

2010 e descobriu que há práticas de gestão similares as grandes companhias, de outros 

setores. 

Entre as práticas relacionadas ao marketing estão: foco em resultados, o que sugere 

a necessidade de busca novos clientes (alunos) e manutenção (redução de evasão) dos 

mesmos; criação de central única de atendimento aos alunos, o que indica que a maioria 

das IES pesquisadas investem em centrais de atendimento para centralizar e agilizar 

atendimento ao aluno; e uso de redes sociais e construção coletiva de conhecimento, 

aparentemente aumentando a projeção de marca e da identidade das IES. 

O novo perfil das IES, tanto no contexto dos corpos discente e docente, como no 

administrativo é, todavia, recente. A diversificação de perfis de consumidores ingressantes 

nas IES trouxe crescimento, novas IES, mas também mudanças no contexto administrativo 

das IES, embasadas na necessidade de reconhecer e entender melhor o perfil do público 

que adentra as instituições. 

Contudo, segundo Martins (1990), criadas dessa maneira as IES cresceram 

fechadas em si mesmas, descomprometidas com a realidade dos seus públicos e mercados. 

O “negócio” dessas instituições não foi definido por seus criadores em termos de mercado, 

ou seja, não foi orientado para a satisfação das necessidades expressas pelos seus clientes. 

A constatação de aumento do número de matrículas e IES evidencia o fato do 

consequente aumento da ociosidade (número de vagas oferecidas e não preenchidas), o que 

para empresas de qualquer segmento é um problema a ser observado pela área de 

marketing. 

Segundo Casartelli (2010), essa constatação aponta para práticas mais efetivas de 

gestão no Ensino Superior privado, levando as IES a empreenderem ações e recursos para 

reforçar a captação de novos alunos e a buscarem diferenciar-se da concorrência. Ações 

baseadas em fortes campanhas de marketing e de comunicação, com investimentos em 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Relatório HOPER: A evolução das práticas de gestão nas instituições de ensino superior brasileiras. 2001 – 
2010. 
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diferentes tipos de mídia, bem como decisão de redução nos valores das mensalidades, 

orientadas às classes sociais D e E, têm sido cada vez mais presentes no setor do Ensino 

Superior (BRAGA; PEIXOTO; BOGUTCHI, 2001; MARTINS, 2008). 

Muitas são as reflexões sobre o posicionamento estratégico adotado pelas IES e 

sobre a qualificação do Ensino Superior como um todo, nesse contexto. Como 

consequência, as IES precisam tomar decisões, que favoreçam a obtenção de melhores 

resultados e adotar práticas mais eficazes de gestão. E as estratégias de marketing podem 

contribuir para o entendimento e compreensão deste mercado. 

De acordo com Perfeito (2008), percebe-se que esta situação propicia que as IES, 

privadas em sua maioria, passem a visualizar o mercado como qualquer outra empresa, 

considerando a demanda existente. Para tanto, mesmo tendo em vista as diferenças de suas 

características organizacionais, há uma tendência de buscar nas técnicas de atração de 

clientes, da área de marketing, o suporte necessário para fazer frente a esta demanda de 

mercado. 

 

O conceito de marketing, que considera o consumidor no centro da estratégia de 
marketing, tem servido como a força para sustentar o campo do comportamento 
do consumidor em marketing. O comportamento do consumidor tem sido 
legitimado em marketing para que forneça o quadro de pensamento estratégico 
para a realização bem sucedida segmentação dos mercados (SCHIFFMAN; 
KANUK, 2000, p.112). 

 

Pertinente a formulação de Kotler e Fox (1994), acerca da estratégia de Marketing 

Institucional, que inclui decisões sobre programas e mercados atuais da instituição. São 

elas: 

1. Novos programas e oportunidades de mercado; 

2. Análise dos concorrentes; 

3. Posicionamento da instituição em relação aos concorrentes; 

4. Seleção de mercados-alvo e planejamento de composto de marketing. 
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E, no âmbito do Ensino Superior, o aluno passa a ser considerado o cliente. Na 

definição do Censo 2010, o conceito de “aluno”, está relacionado ao vínculo do indivíduo 

ao Ensino Superior.  

Diante dessa nova realidade do Ensino Superior brasileiro, o marketing pode ser 

aplicado à área educacional e conforme afirma Kotler (2000), pode ser entendido como um 

processo social voltado para que as pessoas e os grupos obtenham produtos e serviços 

educacionais de que necessitam ou desejam, por meio da criação, oferta e livre negociação 

entre a IES e seus públicos. 

Diferentes abordagens de marketing vem sendo debatidas, especialmente por 

autores europeus, em contraposição aos autores da escola norte-americana. 

Com o advento do marketing de serviços, autores da escola europeia defendem que 

o paradigma do marketing mix e do modelo dos 4 Ps, está ultrapassado, cedendo ou 

dividindo lugar com uma abordagem baseada em interatividade e relacionamento 

(GRÖNROOS, 1997).  

Na visão de Grönroos (1997), a mudança de foco do marketing das transações para 

as relações não descarta que as empresas que produzem bens de consumo para mercados 

de massa continuem com uma abordagem do marketing mix, pois mesmo com a falta de 

relacionamento direto com os clientes tais estratégias podem continuar rentáveis. Já para 

empresas prestadoras de serviços que aplicam estratégias baseadas em relacionamentos, o 

marketing mix é restritivo, pois o relacionamento e os contatos com o cliente extrapolam os 

domínios dos 4 Ps. 

A fim de se manterem no competitivo ambiente de mercado aonde são evidentes as 

questões ligadas à concorrência, busca por novos clientes e manutenção dos atuais, as IES 

utilizam estratégias combinadas do marketing e comunicação para se promoverem, atender 

e conquistar maior parcela da demanda existente. Na concorrência entre elas, as estratégias 

de marketing adotadas, podem ser balizadas em função do preço, cursos oferecidos, 

qualidade de ensino, localização, estruturas de apoio e promessas de credibilidade ante o 

mercado.  

Elas são voltadas para a batalha junto à concorrência e transmitidas aos públicos-

alvo, despertando expectativas com relação às ofertas e qualidades oferecidas. Além delas, 

ações pontuais, promoção de eventos culturais, dentre outras táticas, procuram elevar o 
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share of mind (índice de memorização) junto ao seu público acadêmico e aos formadores 

de opinião, os stakeholders11. Relacionando a expectativa ao gerenciamento da qualidade 

dos serviços, Philip Kotler (2000) ressalta que uma empresa prestadora de serviços, pode 

sair ganhando ao executá-los com qualidade consistentemente superior à da concorrência e 

superar as expectativas dos clientes (KOTLER 2000, p.459). 

Conforme afirma Kalsbek (2003), à medida que o marketing utilizado pelas 

instituições de Ensino Superior evoluir para o foco no cliente, nos custos, na conveniência, 

na comunicação de duas vias, teremos uma convergência mais nítida de marketing e 

gerenciamento de matrículas. 

As práticas de pesquisa de marketing, modelagem preditiva (definição de metas 

para captação e manutenção de clientes), diferenciação de preço e de relacionamento de 

marketing são somente alguns exemplos de práticas gerenciais emergentes, que estão 

desafiando o futuro da gestão das IES e da própria educação superior.  

No caso do Ensino Superior, o bem adquirido é um serviço. Entende-se, por 

serviço, uma transação realizada cujo objetivo não se associa a entrega de um bem 

intangível. Segundo Las Casas (1991) existem distinções entre bens e serviços e para cada 

um destes, as estratégias, consequentemente, serão específicas, mas inter-relacionadas ao 

longo do processo. 

 
([...]) Numa distinção implícita que faz entre bens e serviços, Rathmell considera 
bem como alguma coisa – um objeto, um artigo, um artefato ou um material – e 
serviço como um ato, uma ação, um esforço, um desempenho. (LAS CASAS, 
1991, p.15). 

 

 

Neste cenário, estratégias de marketing de serviços especificamente adotadas hoje 

por muitas empresas estabelecidas em seus mercados e por instituições de Ensino Superior 

devem observar a importância em repensar suas táticas de abordagem, envolvimento e 

relacionamento com seus públicos.  

Conforme Levitt (1990), os produtos intangíveis raramente podem ser 

experimentados ou testados adiantadamente. E, segundo Hoffmann (2009), o 

gerenciamento da empresa inclui tudo que é tangível, de instalações físicas da empresa, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Stakeholders, Segundo Churchil (2001, p.13): são indivíduos e grupos que podem influenciar decisões de 
Marketing e ser influenciados por elas.  
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passando por folhetos e cartões de visita até o pessoal. A evidência física da empresa afeta 

a experiência do cliente durante o encontro do serviço (momento em que toma contato com 

a empresa provedora do bem). 

Em uma instituição de Ensino Superior as evidências físicas desse serviço são 

elementos percebidos de forma prolongada durante um tempo considerável, ou seja, o 

tempo em que o aluno permanece estudando, o que pode chegar a mais de 5 anos. 

Assim, o gerenciamento de tais evidências, supostamente é fator que manteria os 

alunos estudando, em condições de qualidade. Laboratórios, salas de aula, biblioteca, 

corpo docente, central de atendimento ao estudante e acesso a portal (sistema on line 

exclusivo para os alunos da instituição), são os elementos de evidência física em uma IES 

e seriam considerados importantes pontos de contato da instituição com o aluno. 

Na classificação do marketing de serviços referida Hoffmann (2009), evidências 

físicas ou indícios tangíveis são características físicas que envolvem um serviço e auxiliam 

os clientes a avaliá-lo. Por causa da intangibilidade dos serviços, é difícil para os clientes 

avaliarem objetivamente a sua qualidade. Muitas vezes o consumidor depende da 

evidência tangível que cerca o serviço para fazer as suas avaliações.  

Contudo, é certo que são “expectativas, e não coisas são o que as pessoas 

compram” (LEVITT, 1990). 

Embora o atual estudo não adentre nas questões relacionadas à satisfação, 

considera-se relevante abordar, resumidamente, o tema. O serviço educacional é intangível 

e seu benefício altamente subjetivo e com aquisição da percepção ao longo do tempo. A 

interferência das expectativas e necessidades pessoais, comunicação e experiência passada 

tendem a estabelecer uma relação conflituosa entre o serviço esperado e o serviço 

percebido. São estes os fatores que influenciam as expectativas dos serviços. Assim, 

conforme indica o fluxograma 3, a satisfação apresenta-se num ponto entre o serviço 

esperado e o serviço percebido. 
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Fluxograma 3 
Avaliação da satisfação do Cliente 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Zeithaml, Parasuraman, Berry. Delivering Quality Service, p.25. New York: 
The Free Press, 1990. 

 

 

Observa-se, que os estímulos relacionados ao serviço podem produzir o necessário 

nível de satisfação ou insatisfação nos alunos-clientes. Entre o serviço esperado e o 

percebido pode haver uma grande distância, ou um gap de satisfação. 

Posteriormente a satisfação do cliente, será na medida em que o produto adquirido 

atender a expectativa de valor e proporcionar a sensação de prazer. Ou não alcançar a 

expectativa resultando em descontentamento. Philip Kotler (2000) define que sendo 

positivamente, estas etapas alcançadas e absorvidas pelo cliente pode chegar-se da 

satisfação ao encantamento. 

 
Satisfação consiste na sensação de prazer ou descontentamento resultante da 
comparação do desempenho (ou resultado) percebido de um produto em relação 
às expectativas do comprador. 
 
Fica claro por essa definição que a satisfação é função de desempenho e 
expectativas percebidos. Se o desempenho não alcançar as expectativas, o cliente 
ficará insatisfeito. Se o desempenho alcançar as expectativas, o cliente ficará 
satisfeito. Se o desempenho for além das expectativas, o cliente ficará altamente 
satisfeito ou encantado. (KOTLER, 2000, p.58). 
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Sem dúvida estas etapas são de grande importância para consolidação gradual da 

fidelidade, de um ou vários clientes. O que Lovelock (2005) descreve como sendo 

fundamental mantê-los, pois, além de fiéis, são formadores de opinião e fonte constante de 

renda.   

Embora numa perspectiva sociológica é bastante pertinente a afirmação de Bauman 

(2008, p. 101), na reflexão:  

Da atividade de consumo não emergem vínculos duradouros. Os vínculos que 
conseguem se estabelecer no ato de consumo podem ou não sobreviver ao ato; 
podem manter os enxames unidos pela duração do vôo (ou seja, até a próxima 
mudança de alvo), mas são reconhecidamente determinados pela ocasião, sendo 
frágeis e leves, com pouca influência, se é que possume alguma, sobre os 
próximos movimentos das unidades, ao mesmo tempo em que se iluminam 
muito pouco, se é que chegam a iluminar, suas histórias passadas. 

 

Levitt (1990, p. 127) corrobora com Bauman ao afirmar que: 

A tendência natural dos relacionamentos, seja em casamento, seja em empresa, é 
a entropia – erosão ou deterioração da sensibilidade e da atenção. Um 
relacionamento saudável mantém e até mesmo expande as possibilidades que 
foram criadas durante o mamoro. 
 
 
 

Ou, conforme estudo referido por Las Casas (2008), a colocação do cliente em 

primeiro lugar e prestação de serviços de qualidade em todos os níveis de uma interação. 

Dessa forma as instituições de Ensino Superior começam a dar-se conta de que 

existe uma imagem institucional percebida pelo seu público, em especial, pelo seu futuro 

aluno. 

Há, ainda, o entendimento que cada IES possui sua posição estabelecida no 

mercado, que reflete a visão dos diversos públicos que interagem com ela. Para Kotler e 

Fox (1994) uma posição descreve como uma pessoa ou grupo percebe uma instituição em 

relação a outras e a escola ou faculdade pode ou não estar satisfeita com sua posição atual. 

Em vez de estar usufruindo uma posição distintiva e desejável, pode estar sendo 

classificada como fraca, hostil, grande e impessoal, “muito acadêmica” ou “muito social” 

em comparação com outras instituições. 

Assim como qualquer empresa, as IES têm forte interesse em saber como são vistas 

pela sociedade, uma vez que relacionadas a uma imagem, querem assegurar-se que ela 

mostre favoravelmente sua realidade. 



	  
	  

	  

44	  

	  

Para a instituição educacional é importante mensurar a familiaridade de sua 

imagem e como os grupos avaliam suas qualidades, para decidir se o resultado está de 

acordo com a imagem que deseja passar, caso contrário, deve se readequar e comunicar 

essas mudanças para seu público. 

É certo que é relativamente recente o entendimento e a prática do marketing para 

serviços educacionais no Brasil. Nos anos 90, quando as instituições de Ensino Superior 

consolidavam um processo de expansão e se posicionavam no mercado como, de fato, 

prestadoras de serviços educacionais, o marketing, passa a ser entendido como ferramenta 

estratégica para o crescimento dessas empresas. 

Assim, pode-se afirmar que as instituições de Ensino Superior estão numa arena 

competitiva, aonde cada qual luta por influenciar e por atrair a atenção do estudante e 

manter o cliente em constante estado de satisfação. 

 



CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA 

 

 

O capítulo apresenta a metodologia adotada para o desenvolvimento da coleta de 

dados e análise das informações obtidas. Optou-se pela metodologia de estudo caso 

múltiplo com o propósito de expandir o campo de análise de evidências, bem como 

apresentar possível avaliação comparativa entre o público de duas instituições de ensino 

superior. 

 Na modernidade, a ciência tornou-se instância hegemônica de conhecimento, ao se 

propor como substituta da metafísica (SEVERINO, 2007. p.106). 

A ciência tem um grande componente objetivo, mas apenas a abordagem objetiva, 

muitas vezes não é suficiente. No caso da investigação dos fatores de influência no 

contexto do processo decisório, ele conecta realidades subjetivas, individuais às realidades 

factuais e sociais. Uma percepção desses fatores será, em toda instância, fruto de uma 

avaliação pessoal de quem experimenta e observa essas realidades. 

 

2.1 Estudo de caso múltiplo 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho optou-se pelo estudo de caso múltiplo, que 

segundo Yin (2010), é uma pesquisa de natureza empírica, que investiga o fenômeno atual 

dentro da situação onde ele ocorre, sendo especialmente adequado aos estudos nos quais os 

limites entre o fenômeno e o contexto não são claros.  

Segundo o autor, em geral, é o método utilizado quando: 

a) as questões “como” ou “por que” são propostas; 

b) o investigador tem pouco controle sobre os eventos. 

c) o enfoque está sobre um fenômeno contemporâneo, no contexto da vida real. 

Utiliza-se o método de estudo de caso quando se deseja entender um fenômeno da 

vida real em profundidade e quando esse entendimento engloba importantes condições 

contextuais.  
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Considerando a amplitude do objeto, sua subjetividade, contemporaneidade para a 

administração e a falta de controle que o pesquisador tem sobre o fenômeno, o estudo de 

caso se impõe como caminho para permitir a apreensão do maior número de aspectos do 

problema (YIN, 2010). Segundo o autor, todo estudo de caso investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes.  

Ademais, a ativa participação do pesquisador reforça a interação com o pesquisado, 

de modo a fortalecer a pesquisa ou até mesmo ampliar sua problemática para investigações 

futuras. 

Foram realizadas entrevistas em profundidade com alunos recém-ingressos em duas 

instituições de Ensino Superior, os quais vivenciaram muito recentemente as etapas do 

processo decisório para sua escolha. Assim, pressupõe-se que os fatores de influência na 

escolha do Ensino Superior encontram-se bastante presentes na memória recente e na 

experiência desses alunos. 

Assim, essa pesquisa investiga o público-alvo que acaba de adquirir os serviços 

prestados pelas instituições de ensino superior, ou seja, os alunos recém-ingressos. 

Ademais, apresenta indicativos sobre a percepção dos alunos acerca das estratégias 

mercadológicas mais influenciadoras no seu processo decisório. 

A pesquisa de campo, de abordagem qualitativa, apoia-se em investigação empírica 

de alunos pertencentes a duas IES, uma de perfil confessional comunitária e outra, privada. 

Foram escolhidos seis alunos recém-ingressos no curso de Administração, de instituições 

de Ensino Superior, a saber, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP e 

Faculdade Eniac.  

A investigação considera dentro do processo decisório, início do processo, o 

reconhecimento das necessidades até o momento do consumo e avaliou-se quais as 

circunstâncias e contextos de cada estágio decisório, embasado nas orientações e 

influências sociais, culturais e individuais. 

A escolha desses interlocutores se dá a partir de entrevistas em profundidade e com 

base nos conceitos de “testemunhas privilegiadas” (QUIVY, 1998). 

A partir dessas premissas, efetuou-se, por meio da coordenação de curso das duas 

instituições, contato individual com os sujeitos para explicação do tema, seu propósito e 
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verificação da disponibilidade e interesse em participar, espontaneamente, da pesquisa por 

meio de entrevistas pessoais que foram realizadas durante os meses de julho e agosto de 

2012, sempre no ambiente da instituição que o aluno acabara de ingressar. 

Com autorização prévia dos sujeitos, as entrevistas foram gravadas e registradas 

para facilitar a documentação de dados e captura das informações para posterior análise. 

As entrevistas decorreram de forma natural, apoiada sempre no reconhecimento do início 

do processo de decisão: o sentimento da necessidade de ingressar no Ensino Superior. A 

partir dai o entrevistado foi conduzido por um roteiro de entrevista, contendo pontos 

norteadores para a posterior compilação, manuseio e análise dos dados obtidos. O roteiro 

(Anexo 1), mesmo não sendo apresentado aos sujeitos foi um guia orientativo relevante 

para o pesquisador, pois permitiu a valorização do discurso verbalizado e espontâneo dos 

entrevistados, evitando desvios que não contribuíssem para o tema central da pesquisa. 

Em toda pesquisa foram geradas informações sobre as características pessoais, 

contexto social e cultural dos sujeitos. Após minuciosa análise dos dados obtidos foi 

possível indicar os fatores de influência no processo decisório. 

E, por ser uma explicação mais abrangente possível de uma determinada realidade 

para inter-relações lógicas dos seus componentes escolheu-se o estudo de caso múltiplo 

para a investigação dos fatores determinantes de influência social e pessoal. 

Um estudo de caso múltiplo nada mais é que uma variante do projeto de estudo de 

caso. No entanto, em algumas áreas os estudos de casos múltiplos têm sido considerados 

uma “metodologia” diferente dos estudos de caso único (YIN, 2010). 

Ao eleger essa opção metodológica de pesquisa espera-se identificar os principais 

fatores de influências que são importantes e determinantes no processo decisório do aluno 

recém-ingresso no Ensino Superior. 

Para a análise dos dados obtidos adaptou-se o modelo Blackwell, Miniard & Engel 

(fluxograma 4), com a finalidade de atender aos objetivos dessa pesquisa e estabelecer as 

inter-relações entre os fatores de influência no processo decisório para a escolha do Ensino 

Superior. O modelo tem a utilidade de auxiliar as análises provenientes do estudo de caso.  
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Fluxograma 4 
Modelo adaptado para investigação do processo de decisão do aluno recém-ingresso 

no Ensino Superior 
 

 

Fonte: Adaptado de Blackwell, Miniard, Engel (2011) 

 

 

Ademais, embasado pelo sistema VALS de segmentação indica possíveis 

semelhanças e diferenças no estilo de vida e orientações de comportamento deste público. 

Ademais, as dimensões propostas pela metodologia avaliam indicadores profissionais, 

individuais, sociais e culturais. 

Indicadores de dimensão profissional: 

a) Importância dada pelo mercado do diploma do curso superior; 

b) Pesquisas que mostram a evolução salarial, mediante aumento do nível 

de escolaridade; 

c) Exemplos e referências de profissionais bem sucedidos no mercado. 

 

Indicadores de dimensão individual: 

  a) A sensação de que falta “completar” os estudos; 

  b) Autoestima; 

  c) Importância pessoal dada ao diploma de um curso superior. 

 

Indicadores de dimensão social e cultural: 

a) A necessidade de mais conhecimento para ascensão social; 
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b) Valorização social do diploma de curso superior; 

c) Inserção em um nível social mais elevado; 

d) Exclusão social dos “sem diploma”. 

 

2.2 Características da amostra 

 

Em grande parte, os alunos ingressantes no Ensino Superior, são provenientes de 

cursos médios cuja estrutura de ensino é distinta, em vários aspectos, do ambiente 

universitário. São em geral inseguros em relação ao curso escolhido, ansiosos com o que 

vão encontrar na instituição, especialmente aqueles de classes sociais menos favorecidas. 

No entanto estão cheios de expectativas e motivação. Ingressando em condições 

diversificadas, formam um conjunto heterogêneo tanto em relação ao grau de escolaridade 

como em valores sociais, culturais e econômicos. O resultado do processo seletivo 

acompanhado do levantamento socioeconômico do aluno que ingressa é um excelente 

instrumento para a instituição e ajudou na formatação desta pesquisa. 

Foram entrevistados seis estudantes do curso de Administração de Empresas da 

PUC-SP e seis estudantes do mesmo curso da Faculdade Eniac. Como característica 

niveladora e para atender aos objetivos da pesquisa optou-se por alunos recém-ingressos 

no ano de 2012. 

 Como variáveis distintivas nas duas instituições temos ambos os sexos (60% 

mulheres, 40% homens), sem filhos (12%) com até 2 filhos (80%) e mais de 2 filhos (8%). 

São casados (60%) e solteiros (40%) e especialmente na Faculdade Eniac, contribuem para 

a renda familiar. A renda familiar varia de 2 a 10 salários mínimos. O quadro 3 apresenta o 

detalhamento por instituição. 
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Quadro 3 
Características da amostra 

 

 

Variáveis 
 

Faculdade Eniac 
 

PUC-SP 
 

Sexo 40% homens 44% homens 

  
60% mulheres 

 
56% mulheres 

 

Filhos 
 

 
2 ou mais 

 
1 no máximo 

 
 

Idade 19 a 22 anos (50%) 18 a 20 anos (87%) 

  
25 a 27 anos (50%) 

 
28 anos (17%) 

 
 

Estado Civil do aluno 
entrevistado 83% casados 83% casados 

 
17% solteiros 

 
17% solteiros 

 
 

Renda Familiar 
 

Até 10 s.m. 
 

Mais de 10 s.m 
 

 
Contribuem para Sim (66%) Sim (17%) 
a renda familiar 

 
Não (33%) 

 
Não (83%) 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 

Com relação à função profissional pôde-se observar que a maioria ocupa cargos 

operacionais (54%). Isso valida um dos resultados que aponta que o estudante busca o 

Ensino Superior para ascender na carreira profissional. 

 

 

2.3 A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP 

 

A primeira IES escolhida foi a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP). Localizada na cidade de São Paulo, é reconhecida pela tradição e excelência no 

ensino e valorizada entre seus estudantes e pelo público em geral. De acordo com as 
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nomenclaturas validadas pelo MEC é considerada uma universidade confessional, 

comunitária e filantrópica. 

 A dimensão confessional trata de compatibilizar os princípios e normas de cada 

confissão religiosa, à qual as IES esta adstrita, podendo-se destacar, entre outros, a 

autonomia universitária, a liberdade de pensamento e de expressão, o pluralismo cultural e 

religioso.  

Na dimensão filantrópica, está isenta do pagamento de alguns tributos e para obter 

tal isenção fiscal exige-se a entrega de um número expressivo de bolsas aos estudantes, e 

serviços na área social como por exemplo, atendimento gratuito no hospital universitário.  

Na dimensão comunitária, ela se abre para dois focos: um interno e outro externo. 

Internamente na sua relação com os docentes, discentes e corpo administrativo e 

externamente com a sociedade em geral. 

Fundada em 1946, a partir da união da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

São Bento (fundada em 1908) e da Faculdade Paulista de Direito, atualmente a PUC-SP 

figura numa posição privilegiada do Ensino Superior brasileiro: o ranking oficial de 

instituições superiores do Ministério da Educação e Cultura – MEC, o IGC12, a aponta 

como a melhor universidade particular de todo o Estado de São Paulo e a segunda melhor 

do Brasil. 

A instituição atende cerca de sessenta mil alunos, tem nove faculdades, em seis 

campi, quarenta e sete cursos de graduação e vinte e sete programas de pós-graduação. Em 

nível de aperfeiçoamento, especialização e extensão a PUC-SP ainda oferece cerca de 330 

cursos.  

 

 

2.4 A Faculdade Eniac 

 

A segunda instituição escolhida foi a Faculdade Eniac, localizada em Guarulhos, no 

Estado de SP, inaugurada ao final da década de 90. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 IGC – Índice Geral de Cursos que avalia a nota do ENADE, estrutura da instituição, formação dos 
professores e opinião do egresso. 
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De característica privada, surge numa época de proliferação de novas instituições 

de Ensino Superior. Neste contexto mantém fins lucrativos e embasa suas atividades na 

captação e manutenção de alunos, promovendo estratégicas mercadológicas, em um 

ambiente competitivo, entre as instituições de pequeno e médio porte com esse perfil. 

A instituição é reconhecida na região pelos baixos valores das mensalidades aliado 

a percepção de um bom custo-benefício. Ocupa o primeiro lugar no ranking IGC do MEC 

Índice Geral de Cursos (IGC), na região de Guarulhos desde o ano de 2008. 

 Para apresentar a instituição é necessário voltar a sua origem: como instituição de 

educação básica na cidade de Guarulhos. Inaugurada em 1985 foi a primeira escola de 

educação básica do País a oferecer informática na grade curricular. Ademais foi a primeira 

instituição de ensino no país a receber o certificado de qualidade ISO 9000, concedido pela 

Fundação Carlos Alberto Vanzolini, órgão certificador ligado à Universidade de São Paulo 

– USP. 

Trata-se de uma IES que visa à inovação e práticas pioneiras em tecnologia e 

sustentabilidade, como é comprovado pela construção de um campus sustentável, com 

estação de tratamento de água para reuso interno, e prédio projetado de acordo com as 

condições climáticas da região. 

A instituição atende cerca de dez mil alunos em um campus e oferece vinte cursos 

de graduação presencial, dez cursos de graduação a distância e oito de pós-graduação, nas 

áreas de gestão, engenharia e tecnologia da informação. 

 

 

2.5 Análise das entrevistas  

 

 A análise de discurso dos sujeitos entrevistados é a principal fonte de conteúdo da 

análise, que permitiram identificar, inferir e avaliar os fatores de influência sobre o 

processo decisório do aluno.  

 O registro das entrevistas foi feito por meio de gravações e anotações no caderno 

de campo contendo o roteiro da entrevista. Durante as entrevistas o pesquisador registrou 
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observações acerca do comportamento e atitudes do sujeito entrevistado. Informações estas 

que ampliaram a abrangência da análise.  

 O fato das entrevistas acontecerem no ambiente de estudo dos alunos propiciou 

uma visão mais apurada e pessoal sobre as influências de cada instituição sobre o processo 

decisório do aluno. 

 Após a etapa das entrevistas, todo conteúdo dos discursos foi transcrito (Anexo 3) e 

analisado de acordo com o modelo adaptado de Blackwell, Miniard & Engel proposto na 

metodologia desse projeto. As interferências do sistema Vals de segmentação e das 

dimensões de influência individual, social e cultural foram relevantes para a análise dos 

dados obtidos e contribuíram para os resultados da pesquisa e as considerações finais do 

pesquisador. 

 A análise das narrativas revelou certo grau de urgência no ponto de vista dos 

estudantes, traduzido pela alta expectativa de sucesso profissional e ascensão social. A 

relação formação superior versus sucesso na vida faz sentido no imaginário do estudante, 

que essencialmente apoia-se na instituição de ensino escolhida com alavanca para seu 

crescimento profissional e pessoal. 

É de fundamental importância reconhecer que os principais fatores de decisão na 

definição ou escolha pelo Ensino Superior curso de graduação, pois esta decisão leva 

consigo expectativas de uma carreira, uma vida de trabalho e uma presença social que 

representam a conquista de sonhos e de tudo que, para o estudante, represente sucesso. 

Por outro lado, presume-se que o estudante tem uma visão de curto prazo, 

associada ao retorno rápido de seu investimento e à sua condição de ser jovem, aliados ao 

seu perfil imediatista. 

Ainda, por outro lado, o ambiente social em que o indivíduo está inserido pode 

influenciar de maneira significativa em sua escolha, tendo em vista suas referências, 

costumes e condição. 

Neste ponto da investigação, em que questão social apresenta-se como importante 

influente na sua escolha, foi possível identificar alguns antecedentes que apontam para o 

reconhecimento da necessidade, primeiro estágio do processo de decisão.  
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 Os objetivos relacionados à realização pessoal e retorno profissional geralmente 

estão presentes na narrativa dos estudantes que expõem com clareza a relação destes 

objetivos com a sua decisão. 

A maioria dos estudantes que ingressam no Ensino Superior traz consigo uma 

expectativa positiva em relação a sua futura experiência acadêmica. E, a discordância entre 

estes sentimentos e pensamentos e o que a universidade efetivamente pode oferecer gera 

uma fonte de dificuldades refletida na adaptação, na satisfação e no sucesso acadêmico 

(BERDIE, 1966; ALMEIDA, 2001).  



CAPÍTULO 3 - RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Este capítulo apresenta os resultados provenientes da coleta de evidências e busca-

se aplicar o modelo adaptado de análise do processo decisório para indicar e analisar os 

fatores de influência neste contexto.  

Por fatores de influência entende-se que são os aspectos que se relacionam à 

natureza da escolha do curso de graduação. Segundo Luz Filho (2000), quando se fala em 

fatores de decisão no Ensino Superior, eles estão vinculados à realização profissional, 

interesses e aptidões, embora estes fatores estejam embebidos de preconceitos, fantasias e 

falsas perspectivas futuras. Ainda que a compensação financeira e a influência familiar não 

apareçam como determinantes na escolha percebe-se que empiricamente são em muitas 

vezes decisivos na escolha de um curso de terceiro grau.  

Para a análise dos dados obtidos, além dos fatores evidentes e presentes no discurso 

do estudante, foram considerados os antecedentes e as experiências passadas, bem como as 

atitudes e posturas em relação ao futuro profissional dos estudantes. Embasado pelas 

informações disponíveis coletadas durantes as entrevistas, a escolha pelo curso superior 

pode ser vista através do fluxograma apresentado a seguir que, ao que tudo indica são 

conceitos centrais dos fatores de influência, nas pré-condições, variáveis presentes e 

expectativas da escolha. Adiante serão analisados sob a perspectiva do processo decisório, 

conforme apresentado na metodologia.  

Fluxograma 5 
Visão do estudante 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os discursos revelaram que há pré-condições para o reconhecimento da 

necessidade de ingresso no Ensino Superior. O indivíduo é muitas vezes pressionado pelo 

mercado de trabalho e incentivado pelo seu grupo de referência social e familiar para 

iniciar um processo de decisão mais esclarecido conforme apontam os depoimentos dos 

estudantes da PUC-SP. Ainda indica que este momento de pré-condição também é apoiado 

pela questão socioeconômica, mais presente entre os estudantes da Faculdade Eniac, 

conforme indicam os depoimentos abaixo. 

 

Eniac 6 [...]  Então, meu amigo me indicou, falou que gostava e vim conhecer com 

ele, assisti a uma aula. No primeiro dia gostei muito. E fiquei sem tempo de 

procurar outras.  

Eniac 1 [...]  Na verdade tenho uma amiga que estuda aqui e me indicou, mas eu 

vim exclusivamente por causa do horário reduzido. (a aluna estuda no período das 

18h às 20h30). 

Puc 1 [...] Tenho alguns amigos do ensino médio aqui e isso me fez escolher a 

PUC. 

 

Uma das variáveis presentes, revelada pelos indivíduos é a de que há uma 

necessidade reconhecida por todos a sua volta. Tudo indica que tal variável provem de 

pressões sociais, que impulsionam o indivíduo a iniciar o processo decisório. Ainda há a 

insegurança sobre o futuro como se eles fossem adentrar por um mundo desconhecido e 

complexo, referendada especialmente entre os estudantes da Faculdade Eniac. 

 

Eniac 5 [...] Eu fiquei inseguro porque achei que não ia conseguir pagar, já tenho 

muitas contas, muitos compromissos. Então levei um tempinho para decidir. Acho 

que seis meses, por aí. 

Eniac 1 [...] Saí de auxiliar administrativo para analista de controladoria. Tive uma 

promoção que aumentou meu salário em 40%. A empresa investiu em mim. Então 

eu quero fazer, eu quero estudar, porque eu quero ser controller do grupo no qual 

eu trabalho que está crescendo pra caramba. 
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Eniac 1 [...] Eu vivo num meio com pessoas que estudaram mais do que eu e sabem 

muito mais do que eu. E aí se você chegar sem saber do que estão falando é 

complicado. E quando você vem para uma faculdade, por mais que você já saiba, 

você está sempre aprendendo mais.  

Eniac 2 [...] O ano passado precisei do curso superior, minha empresa pediu. Então, 

agora fica difícil sem o curso superior. É também uma vontade que tenho.  

Eniac 3 [...] Eles incentivam mas não pode faltar e dar mancada no trabalho.  E no 

ano passado, tive outra oportunidade de trabalho, que pesou muito, esbarrei 

justamente na falta do diploma. 

 

 Indicações e informações passadas por um familiar ou amigo também são 

importantes fatores de estímulo e detonadores do processo decisório, especialmente entre 

os estudantes da PUC-SP, como indicam os depoimentos abaixo. 

 

Puc 1 [...] Até porque meu pai sempre me indicou, me falava para estudar aqui. 

Cresci com isso na cabeça (risos). 

Puc 3 [...] Eu sempre ouvia falar da PUC. Gostava do que ouvia. É tradição né. E 

também me chamou atenção os professores. Sempre que ouvia falar das aulas. 

Puc 4 [...] Eu sempre soube que fazer uma faculdade é bom para o crescimento 

profissional.  

 

 O indivíduo ainda tende  a racionalizar e antecipar sua possível situação futura, 

imagindando-se como um empresário ou uma pessoa de sucesso. A expectativa com 

relação ao futuro está presente, em praticamente todos os depoimentos, em ambas as 

instituições. 

 

Puc 5 [...] Aqui, fui muito bem recebida, principalmente pelos meus professores. E 

eles parecem que estão preocupados com a formação de nós alunos para nos deixar 

aptos a enfrentar o mercado de trabalho – este comprometimento tem ajudado 
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bastante aos alunos, para não encontram dificuldades para ingressarem nas 

empresas. 

 Eniac 1 [...] É a controller ou uma CEO. Isso é o que eu quero ser.  

 

Como preposições para a escolha de ingressar no ensino superior, os entrevistados 

demonstraram, ademais, forte expectativa com relação ao futuro, com menções a melhor 

salário, ingresso no mercado de trabalho ou mesmo manutenção do emprego. Tais 

depoimentos revelam o sentido de satisfação ou insatisfação com o futuro, relacionados 

com a conclusão do ensino superior. Estes elementos, mesmo que subjetivos, podem ser 

considerados fortes influenciadores no processo decisório. 

 

Eniac 1 [...] Eu tenho alguma experiência na área financeira. Só que só experiência 

não basta. Se você não tiver uma graduação não resolve a situação. Então eu vou 

fazer a faculdade e depois se Deus quiser, um mestrado também. Desculpa, 

primeiro um MBA de porte de peso. 

 

Sua expectativa de realização pessoal, ingressar e aproveitar as oportunidades no 

mercado de trabalho (Faculdade Eniac), bem como a percepção da qualidade e o prestígio 

da Instituição e a possibilidade de ascensão financeira (PUC-SP), revelam-se como pontos 

de fundamental valor para o indivíduo que adentra numa IES. 

 Com relação as suas expectativas, os depoimentos são sempre muito otimistas. Há 

uma sensação do benefício da satisfação intrínseco ao escolher ingressar no Ensino 

Superior. 

Desse modo, de acordo com os dados coletados são vários os fatores de influência 

no processo decisório do estudante na escolha do Ensino Superior. Os indivíduos que 

reconhecem a necessidade de ingresso no Ensino Superior tendem a percorrer um caminho 

que leva de seis meses a um ano e estão fortemente influenciados pelo meio social no qual 

estão inseridos.   

De acordo com Engel et al. (2011), o envolvimento é o nível de importância 

pessoal percebida e/ou interesse invocado por um estímulo em uma situação específica. 

Justifica-se o que o processo de decisão, entre o reconhecimento da necessidade e a 
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escolha possa levar bastante tempo, tendo em vista o auto grau de envolvimento do serviço 

da educação, especialmente no Ensino Superior. 

 Fundamentado por esta pesquisa, foi constatado que o tempo médio entre o 

reconhecimento da necessidade e a matrícula numa instituição de Ensino Superior é de 1 

ano. Na PUC-SP o início deste processo decisório é ainda antes. Inicia no ensino médio e 

culmina em idade de conclusão escolar, num caminho natural para a escolha. 

 

Puc 1 [...] Na verdade foi um caminho natural. Eu estava terminando o ensino 

médio e precisava escolher uma faculdade. Acabei prestando aqui e na FAAP. 

 

Ademais, verificou-se forte relação com a condição social, pressão familiar e do 

mercado de trabalho com fatores de influência que detonam o processo de decisão do 

indivíduo. Nota-se forte relação entre os aspectos presentes do candidato, que ainda age de 

acordo com influências anteriores ao reconhecimento da necessidade de ingresso no 

Ensino Superior.  

Os sujeitos apontaram que entre os fatores de decisão alia-se a necessidade 

percebida e cobrança social. Em diversos depoimentos, há a consciência de que as 

empresas exigem um profissional que seja formado, ao menos no Ensino Superior. 

Ademais essa sensação alia-se com o sentimento de que o indivíduo não terá a menor 

condição de um futuro de “sucesso”, sem um diploma do curso superior. 

Como resultado desta pesquisa contata-se que os fatores de influência no processo 

decisório de escolha do estudante do Ensino Superior são relevantes para a configuração 

do perfil dos estudantes das IES. Deve-se considerar, ainda, fatores antecedentes como 

história pessoal e familiar, a influência atual dos grupos de referência, cobrança do 

mercado de trabalho e ainda as expectativas individuais de todos os estudantes.  

Há a necessidade de uma ampla visão por parte das IES, com relação às 

expectativas do estudante que ingressa no Ensino Superior. Os depoimentos revelam que é 

relevante sua condição social, familiar aliada as expectativas pessoais e do meio no qual 

está inserido. Estas variáveis podem ser importantes nas estratégias das IES na atração de 

novos alunos. 
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3.1 Aplicação ao modelo adaptado do processo decisório 

 

3.1.1 Reconhecimento da necessidade e a busca de alternativas internas e externas 

 

 

Fluxograma 6 
Reconhecimento da necessidade busca de informações, estágios um e dois, no 

processo decisório 
 

 

 

Fonte: Adaptado de Blackwell, Miniard, Engel (2011) 

 

O primeiro estágio do processo e tomada de decisão reconhecimento da 

necessidade pode ser definido como a percepção entre a o estado desejado das coisas e o 

estado real, suficiente para estimular e ativar o processo de decisão (ENGEL et al. 2011).  

E o reconhecimento da necessidade depende do grau discrepância que existe entre o estado 

real e o estado desejado. É aquele momento em que o estudante pré-disposto a estudar 

afirma sua necessidade de retomar ou continuar estudando.  

É nesse momento que o indivíduo reconhece que precisa estudar, seja por uma 

necessidade individual ou social, muitas vezes traduzida pela cobrança do mercado de 

trabalho.  

Quase que simultaneamente, no processo decisório, o indivíduo inicia uma busca 

de alternativas contextuais. Essa busca é cada vez mais complexa, uma vez que 

externamente o estudante tem diversas alternativas e concorrência entre as instituições de 

ensino. E, há ainda a busca interna que remete a experiências passadas individuais ou de 

grupos de referência que o indivíduo se relaciona, conforme é ilustra a figura abaixo. 
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Fluxograma 7 
Inter-relações entre busca interna e busca externa, no processo decisório 
 

 

 

Fonte: Adaptado de Blackwell, Miniard, Engel (2011) 

 

As empresas podem avaliar o reconhecimento da necessidade ao entender as reais 

oportunidades com relação ao consumidor insatisfeito. A existência de necessidades e 

desejos insatisfeitos tende a ser o início de oportunidades para novos negócios e inovações 

e, por sua vez iniciar o processo de decisão dos consumidores. O indivíduo que em algum 

momento reconhece a necessidade de iniciar um curso no Ensino Superior percorrerá um 

processo de envolvimento com as opções apresentadas pelo mercado. 

Alguns determinantes para o início do processo decisório são o conhecimento 

existente e a habilidade de investigar o conhecimento pré-existente ou armazenado nas 

experiências anteriores do indivíduo. Para que continue o processo de decisão este 

reconhecimento deve ser bem-sucedido.  

O estudante tem claro que há opções e alternativas a escolher e reconhece que as 

IES buscam a sua atenção durante seu processo decisório. No entanto, o fato do indivíduo 

reconhecer suas necessidades não significa obrigatoriamente que vai dar continuidade ao 

processo de decisão. 

A busca interna está relacionada à busca interna. O grau de satisfação com compras 

anteriores também determina a confiança do consumidor na busca interna. Se o 
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consumidor estiver satisfeito com os resultados anteriores, a busca interna deve ser 

suficiente (ENGEL et al, 2011). 

A busca externa, por sua vez, está intrinsecamente relacionada a busca interna e 

pode ser definida como a busca pré-compra ou a fase inicial do processo de decisão de 

consumo. Nesse estágio o indivíduo busca a redução do risco percebido. Com a decisão 

envolve um serviço para utilização a longo prazo como é o serviço do Ensino Superior, o 

indivíduo tende a se ocupar com este momento por um tempo considerável. 

Neste estágio, o indivíduo tende a questionar-se quais opções são viáveis, 

considerando sua situação atual e as possibilidades dentro das suas condições atuais. 

A exposição e imagem das instituições também foram avaliadas nesse estágio, os 

quais se mostraram fracos na percepção do estudante. Há baixa relevância no quesito 

comunicação e divulgação das IES, o que é mais considerado é a história, indicações e 

referências internas que são resquícios antecedentes, como ilustra a figura abaixo. A 

atenção a que percebe o melhor custo-benefício está ligada a exposição da marca da 

instituição. O indivíduo aceita (escolhe) ou não as opções existentes com base numa, 

predominantemente, na memória adquirida com o tempo ao descrever a família e amigos 

como fortes influenciadoras e a menosprezar, de certa forma, a comunicação existente. 

 

Fluxograma 8 
Indicadores de memória recente ou adquirida e a relação com a busca de informações 

no processo decisório 
 

 

 

Fonte: Adaptado de Blackwell, Miniard, Engel (2011) 
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A propaganda neste momento, mesmo que mal avaliada, pode ser forte fator 

de influência, bem como seu grupo de referência que apoia e estimula o consumo 

neste estágio.  

 

Puc 3 [...] Na verdade eu já conhecia a PUC, pela história e pela tradição, assim 

como o Mackenzie. Então segui pelo que eu sabia. 

Puc 3 [...] A comunicação está muito voltada para nós (jovens). Tem muita gente 

com vontade de estudar e a comunicação atrai a gente. Eu gosto, mas vejo mais 

pela internet mesmo.  

Eniac 3 [...] Eu procurei a UniRadial, mas não gostei. Tenho uns amigos que já 

estudam aqui e me disseram pra vir conhecer, que eu ia gostar. Tem seus defeitos 

mas comparando com as outras as questões de preço, horário e localização pra mim 

foi melhor porque está adequado ao meu serviço. Os professores também foram 

bem indicados por meus amigos. 

Eniac 2 [...] Quando me indicaram eu não cheguei a fazer pesquisa de preço em 

outros lugares. Mas eu percebi que aqui tem um preço melhor. E além de tudo a 

empresa onde eu trabalho ajuda com uma bolsa. Uma parte do valor da faculdade. 

 

Fundamentado nos dados obtidos parte-se do pressuposto de que o indivíduo 

precisa estudar, seja pela percepção de cobrança familiar, social ou profissional. Elementos 

estes relacionados a sua situação atual de vida em que reconhece a necessidade e busca 

elemento para seguir para o próximo estágio, o da busca de informações. Os depoimentos 

abaixo ilustram como se manifestam os estágios do reconhecimento da necessidade e o 

posterior, da busca de informações. 

 

Eniac 1 [...] Quando eu fui fazer um curso ano passado muito forte, eu percebi que 

na sala todos tinham um curso superior e eu não. Antes eu não tinha interesse, mas 

sempre trabalhei muito direto, das 7 até as 21 hs, com pessoas de um bom nível 

cultural. 
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Eniac 1 [...] Eu percebi que precisava. Estava há muito tempo parada, tenho 28 

anos. Mas agora não teve como. Eu tive que voltar a estudar devido ao meu 

trabalho. 

Puc 1 [...] Foi uma maneira que encontrei para entrar no mercado e seguir os passos 

do meu pai, que é administrador formado pela PUC. 

Puc 1 [...] Na verdade foi um caminho natural. Eu estava terminando o ensino 

médio e precisava escolher uma faculdade. Acabei prestando aqui e na FAAP. 

 

Os relatos indicam um pré-disposição evidente no início do processo de decisão 

relacionada à exigência do mercado bem como a questão do caminho “natural de 

continuidade dos estudos”.  

Há uma diferença evidente entre o estudante da Faculdade Eniac e da PUC-SP. O 

primeiro está preocupado prioritariamente com a sua sobrevida no mercado de trabalho, 

buscando ascender profissionalmente e atender as exigências de um mercado no qual já se 

encontra empregado. No entanto o estudante da PUC-SP tem uma preocupação de ingresso 

no mercado, tendo em vista que entende a faculdade como uma possibilidade para tal. 

Ademais ele pertence a um grupo social no qual é bastante natural continuar estudando, 

após a conclusão do ensino médio. 

Há um espaço de tempo considerável entre o estágio do reconhecimento da 

necessidade e o da escolha. Presume-se que as diversas alternativas apresentadas pelo 

mercado bem como as suas relações sociais influentes adiem a matrícula do indivíduo. Há 

uma contradição em seu discurso de urgência e imediatismo[...] 
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3.1.2 Avaliação das alternativas 

 

Fluxograma 9 
Avaliação das alternativas existentes, estágio três, no processo decisório 

 

 

Fonte: Adaptado de Blackwell, Miniard, Engel (2011). 

 

Neste estágio é predominante que há uma relação clara de custo-benefício, o 

estudante quer ter uma questão resolvida: qual alternativa que melhor atende ao meu 

desejo e minha necessidade?  

Considerando os dados obtidos durante as entrevistas também é possível perceber 

diferenças individuais que interferem no entendimento do que é valor no processo 

decisório do estudante. 
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Fluxograma 10 
Influências da família, grupos de referência e diferenças individuais, durante a 

avaliação das alternativas, no processo decisório 
 
 

 

Fonte: Adaptado de Blackwell, Miniard, Engel (2011) 

 

Embasados em sua condição financeira, senso de conveniência e seu discurso de 

“caminho natural”. Tudo indica que o estudante da PUC-SP avalia sua decisão com um 

processo natural, uma escolha já prevista ou, com apontado por um deles, “a PUC era 

minha primeira opção”. Ademais, leva em consideração o que entende como valor 

individual. 

 De forma distinta, o estudante da Faculdade Eniac aponta sua escolha com a 

alternativa mais viável na relação trabalho versus condição financeira, acessibilidade e 

qualidade percebida do ensino. 

A probabilidade de adquirir ou não um serviço depende diretamente da confiança 

que o indivíduo deposita nas alternativas disponíveis. Aquelas que não agradam são 

rapidamente rejeitadas, quando não, ignoradas completamente. Já as alternativas que 

agradam podem ser consideradas e comparadas com aquela que recebe a avaliação mais 

positiva e, por consequência, escolhida entre as opções. 

Ganhar a consideração e a preferência entre os estudantes tem sido um dos 

objetivos principais das IES na busca da atenção de novos alunos. A maneira como o 

estudante considera a alternativa mais viável pode moldar a estratégia da IES na busca de 

melhoria da sua imagem e comunicação.  
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O indivíduo pode ou não confiar em avaliações pré-existentes. Isso dependerá das 

suas experiências passadas e a memória que mantém sobre elas. De modo que o futuro 

estudante considera as suas opções dentro desse estágio do processo de decisão. 

O futuro estudante do Ensino Superior tem a sua frente diversas opções e reconhece 

esta vantagem durante o processo. Ele avalia e busca a melhor opção dentro da sua 

condição e, especialmente, suas expectativas. 

 

Eniac 2 [...] Quando me indicaram eu não cheguei a fazer pesquisa de preço em 

outros lugares. Mas eu percebi que aqui tem um preço melhor. E além de tudo a 

empresa onde eu trabalho ajuda com uma bolsa. Uma parte do valor da faculdade. 

Eniac 4 [...] Eu analisei várias faculdades para escolher a que fosse melhor para 

mim. Acabei escolhendo o Eniac porque é próxima da minha casa e o horário 

também é melhor pra mim. Vou ser honesta, o sonho da minha vida era fazer 

psicologia, mas esta [administração] é o curso mais próximo e acessível, para eu 

dar um pulo e depois fazer psicologia. 

Eniac 4 [...] O horário de aula, não fica tão pesado. A forma de pagamento também. 

Além da localização. Fácil de chegar. E hoje em dia não está fácil. Você tem que se 

interessar pelo estudo e mostrar o que tem de bom. 

Puc 4 [...] Sim. Eu pesquisei mais pela internet e tenho uma crítica a fazer. Os sites 

são muito ruins, principalmente o da PUC. Tive dificuldade de encontrar as 

informações que precisava. Tive que pedir ajuda a um amigo para me inscrever no 

vestibular. Mas acho que é tudo assim mesmo. 

 

Ademais há o grau de importância relevado entre os públicos das duas instituições. 

Enquanto um deles (estudante da Faculdade Eniac) busca a presença e ascensão social por 

meio da participação profissional, outro (estudante da PUC-SP) busca aceitação e 

continuação de um legado familiar.  

Aparentemente, no geral, há expectativas comuns ligadas à concepção do sucesso 

para os dois perfis de público. O processo de decisão começa quando uma necessidade é 

ativada ou reconhecida em razão da discrepância entre o estado desejado e a situação real 
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do indivíduo, no caso, o estudante do Ensino Superior. Compreender o reconhecimento das 

necessidades pode revelar desejos insatisfeitos, indicando oportunidades de negócios para 

as instituições de ensino. 

A busca das alternativas está relacionada diretamente com as opções que se 

encontram para o indivíduo que está sendo pressionado por um dos fatores aqui 

apresentados. Essencialmente a alternativa preferencial deve satisfazer uma necessidade, 

que está ligada diretamente ao que a memória recente e residual oferece. Contudo a busca 

externa é necessária. A história, tradição ou relevância com que a IES se comunica com 

seus públicos são considerados com maior ou menor importância. Se uma busca interna na 

memória oferece uma solução satisfatória à necessidade reconhecida, ocorrerá em seguida 

uma avaliação positiva e tendenciosa.  

Essas avaliações determinam as alternativas consideradas para realizar uma 

escolha, muitas vezes preexistente que é coletada da memória. Outras vezes o indivíduo 

busca novas referências considerando a sua situação atual. 

 

3.1.3 Compra  

Fluxograma 11 
Compra, estágio quatro, no processo decisório 

 

 

Fonte: Adaptado de Blackwell, Miniard, Engel (2011) 
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O estágio da escolha, denominado compra, é o estágio derradeiro e final do estudo 

de caso apresentado. Neste momento ficam claras as diferenças sociais e individuais na 

ponderação dessa decisão. As influências ambientais, bem como expectativas de vida 

convergem para o desejo de sucesso profissional e pessoal, no entanto apresentam 

fundamentos distintos. O estudante tem convicção, nesse estágio, que a opção de 

preferência e, por fim escolhida, atenderá efetivamente suas necessidades contextuais. 

 O momento e a condição para ocorrer uma compra dependem de fatores de tempo 

que podem ser determinante para o individuo que está decido a ingressar no Ensino 

Superior. Tais fatores são relevantes durante o estágio da compra, que é aquele momento 

definitivo em que o indivíduo escolhe, de fato, a instituição em que vai se matricular. 

 O processo de escolha de uma instituição de ensino envolve uma combinação de 

características do consumidor e da aceitação de certas características evidentes da 

instituição que fizeram sentido e têm relevância para o indivíduo presente no processo.  

 No entanto o indivíduo pode não passar por todos os estágios do processo de 

escolha e decisão. Experiências passadas e a imagem sobre o Ensino Superior podem 

rapidamente mudar o rumo do processo. Como o processo de decisão automática, que leva 

o consumidor a escolhas aleatórias sem grande envolvimento no processo de decisão. 

 Para muitos dos indivíduos pesquisados localização é percebida em termos de 

tempo e tem relevância para a sua decisão de compra. Alguns depoimentos revelam esta 

informação. 

 

Eniac 1 [...] eu queria fazer outra faculdade, mas moro distante, em Arujá. É assim 

mais próxima de onde eu trabalho, a locomoção fica fácil. Eu tenho criança 

pequena não posso ficar tanto tempo ausente de casa. E minha amiga me indicou, 

falou que gostava e vim conhecer com ela. No primeiro dia explicaram como era, 

mas especificamente foi por causa do horário. 

Eniac 5 [...] Não tenho do que reclamar. Da minha casa pra cá de ônibus 15, 20 

minutos. É uma vantagem. O ambiente. Ficar perto dos amigos. Meu trabalho 

também está próximo. Eu trabalho a noite. 
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No entanto para o estudante da PUC-SP, o preço é fator complementar, que 

também faz parte do seu processo de escolha, mas a sua relevância é acessória, tendo em 

vista sua condição social. 

 A importância do preço pode, ademais, ser determinante na escolha pela IES, que 

varia de acordo com o público pesquisado.  Para o estudante da Faculdade Eniac o preço é 

fator determinante para continuar estudando o que revela a prioridade dada ao estudo por 

este público. 

 

Eniac 5 [...] Preço foi essencial. Cabia no meu bolso entendeu? Horário também. 

 

Enquanto que para o aluno da PUC-SP o preço tem importância secundária, tendo 

em vista que há familiares comprometidos financeiramente com o aluno, como mostra o 

depoimento abaixo. 

 

Puc 5 [...] O preço não é o principal não pois não sou eu que pago. Meu pai, que é 

separado da minha mãe banca. Então não é isso. O preço acho alto, mas para uma 

faculdade de qualidade precisa né. 

 

A questão dos atributos oferecidos pela instituição também é relevada no estágio da 

decisão. Assim como qualquer produto que tende a ser percebido com maior atenção 

quando oferece atributos atrativos ao consumidor, uma IES também pode apresentar os 

melhores diferenciais, tais como professores qualificados, grade adequada ao curso e 

professores bem referendados. 

 

Puc 3 [...] Eu sempre ouvia falar da PUC. Gostava do que ouvia. É tradição né. E 

também me chamou atenção os professores. Sempre que ouvia falar das aulas 

Puc 1 [...] Eu tinha amigos que queriam estudar aqui. E tem uns até que estão na 

sala comigo. Mas eu tinha noção que os professores eram muito bons.  
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  A propaganda e outras formas de promoção também são importantes para atrair a 

atenção do indivíduo durante o processo de decisão, especialmente no momento da 

avaliação das alternativas e na compra. 

  A comunicação oferece informações de preço e atributos relevantes na 

consideração, que podem ser determinantes para a opção do indivíduo por ingressar na 

instituição de ensino. Aquela que oferece os melhores benefícios tende a ter a preferência. 

 No geral, de acordo com a atual pesquisa, os indivíduos estão bastante descrentes 

da comunicação das IES. Baseiam-se nas suas referências individuais e antecedentes no 

processo de decisão. Consideram, inclusive, uma comunicação falha, como apontam os 

depoimentos abaixo. 

 

Puc 5 [...] Na verdade tenho uma amiga que estuda aqui e me indicou, mas eu vim 

exclusivamente por causa de indicações de amigos e pela história da PUC. A 

tradição conta bastante.  

 

3.2 A perspectiva do modelo VALS de segmentação de perfis 

 

Ainda, dentro da perspectiva de análise do modelo VALS de segmentação de perfis 

indicou semelhanças e, sobretudo, diferenças no estilo de vida dos estudantes pesquisados. 

O indicador revelou importância significativa nas três dimensões consideradas pelo 

modelo: 

 

3.2.1 Dimensão profissional 

 

a) Importância dada pelo mercado do diploma do curso superior: os discursos 

revelaram que consideram de extrema importância para a realização de seus sonhos e 

concretização de seus objetivos profissionais e pessoais. 
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b) Pesquisas que mostram a evolução salarial, mediante aumento do nível de 

escolaridade: os depoimentos indicam que o estudante tem consciência que o seu 

crescimento profissional está condicionado a melhores salários. 

c) Exemplos e referências de profissionais bem sucedidos no mercado: em vários 

depoimentos, os indivíduos relatam os profissionais bem sucedidos como exemplos de 

sucesso. E os tem como referenciais relacionados as suas metas pessoais. O que leva à 

análise para a próxima dimensão do modelo. 

 

3.2.2 Dimensão individual 

 

 a) A sensação de que falta “completar” os estudos: especialmente entre os alunos 

da Faculdade Eniac, a sensação de cobrança e de que falta possuir um diploma do Ensino 

Superior é predominante. Em diversos casos os indivíduos apontam cobrança da empresa e 

necessidade fundamental para a ascensão profissional. Entre os estudantes da PUC-SP o 

sentimento é de continuar o caminho “natural” trilhado pelos pais, que apoiam e 

incentivam o filho em seus estudos. Dada às respectivas diferenças sociais é um discurso 

bastante similar no que se refere ao sentimento de que o Ensino Superior é parte 

importante de sua formação. 

b) Autoestima: pode ser considerada como sentimento incorporado a cobrança 

social. Uma vez que os estudantes buscam atender uma demanda social e pressão de 

mercado, os depoimentos revelam, em geral, otimismo com a sua visão de futuro e na sua 

percepção individual. 

 c) Importância pessoal dada ao diploma de um curso superior: os discursos 

apontam claramente a importância do diploma na visão do estudantes. Considerado um 

resultado tangível de seu esforço pessoal, o diploma é o instrumento e uma espécie de 

passaporte para uma vida melhor ou sucesso futuro. 

 

3.2.3 Dimensão social e cultural 

 

a) A necessidade de mais conhecimento para ascensão social: embora valorizem o 

diploma como instrumento físico para realização de seus objetivos, os entrevistados 
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deixam claro que o conhecimento é importante. Reconhecem o fato de que é necessário 

estudar, conhecer mais para poder se formar. 

 

Puc 4 [...] Acho importantíssimo. Sem o diploma hoje é impossível ter uma 

profissão, ganhar a vida e tudo o mais. Acho que o mercado de trabalho é cada vez 

mais competitivo e exige que a gente aprenda e aprenda e aprenda. E fique sempre 

ligada nas novidades e atualidades do mercado. Hoje ainda que tudo é muito 

concorrido.  

 

b) Valorização social do diploma de curso superior: entendido como instrumento 

importante o diploma é reconhecido na sociedade e isso é referendado, nos depoimentos, 

pela noção da cobrança que as empresas mantêm por profissionais bem formados. 

c) Inserção em um nível social mais elevado: especialmente entre os alunos da 

Faculdade Eniac, o ingresso no Ensino Superior representa a inserção em um grupo social 

diferente ao seu. Ele mostra-se insatisfeito e tem o objetivo claro de melhorar 

profissionalmente. Muitas vezes isso quer dizer estar em outra classe social. 

d) Exclusão social dos “sem diploma”. É evidente no discurso dos entrevistados a 

noção de que os que não têm diploma serão excluídos da sociedade, principalmente 

profissional. Existe ademais, uma percepção de que estão passando por uma seleção e se 

destacarão nos grupos sociais por conta de possuírem um curso superior. 

 Nota-se, no discurso dos entrevistados, um perfil bastante orientado por princípios, 

ao enfatizarem que a sua escolha tem base nas suas crenças e opiniões. Todavia considera-

se parte dos depoimentos, que apresentam indivíduos orientados por status, as se 

mostrarem influenciados pelo meio social no qual estão inseridos: família, amigos, 

professores. 

 

3.3 Comparativo dos fatores de decisão entre as duas IES 

 

Se por um lado têm-se os fundamentos ligados a necessidades fundamentais de 

sobrevivência e perspectivas de um futuro melhor (estudante da Faculdade Eniac), por 
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outro se tem a sensação de que há a necessidade de continuidade do legado familiar 

referentes à cultura e educação (estudante da Puc-SP). 

A presença na Educação Superior de número expressivo de estudantes de 

segmentos sociais que até recentemente não tinha acesso a este nível de educação implica 

mais que a simples transformação quantitativa da população universitária.  

Deste modo as IES buscam entender e atender de forma mais eficiente este público 

que ingressa com necessidades e expectativas bastante particulares. 

Os discursos revelaram pontos em comum no que tange as necessidades e desejos 

de crescimento profissional, expectativas de futuro próspero e bons salários. No entanto, 

em termos de ascensão social e aceitação em novos grupos de referência foram bem 

distintos. Pergunta-se qual a expectativa sobre o futuro e os depoimentos a seguir 

sintetizam a diferença entre os discursos dos estudantes da instituições pesquisadas: 

 

Faculdade Eniac  

Eniac 2 [...] Espero tudo de bom, são muitos valores que se aprende com a 

faculdade. Estou muito preocupada com o amanhã. A faculdade estão dando uma 

chance para nós, para estudar e ser alguém na vida. 

 

PUC-SP  

Puc 1 [...] Hoje em dia não tem outra opção, tem que se ter uma boa educação e um 

bom conhecimento, hoje o ser humano é medido pelo que ele realmente sabe e 

exerce. 

 

Enquanto na PUC-SP os estudantes estão preocupados em dar continuidade à 

história familiar, seguinte à trilha profissional e social percorrida pelos pais, os estudantes 

da Faculdade Eniac mostram-se insatisfeitos com tal condição e querem ascender 

socialmente. De modo que a faculdade é uma ponte para o ingresso em novos grupos 

sociais e profissionais. O desejo de crescimento profissional e da superação de sua 

condição atual está presente no discurso deste estudante.  
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Eniac 5 [...] No momento em que a firma mudou minha função e me obrigou. Se 

não ia me mandar embora. Eu almejo trabalhar no administrativo da empresa. 

Eniac 4 [...] Sim. Eu analisei várias faculdades para escolher a que fosse melhor 

para mim. Acabei escolhendo o Eniac porque é próxima da minha casa e o horário 

também é melhor pra mim. Vou ser honesta, o sonho da minha vida era fazer 

psicologia, mas esta [administração] é o curso mais próximo e acessível, para eu 

dar um pulo e depois fazer psicologia. 

Eniac 4 [...] São estas pequenas coisas que me motivaram a fazer o curso superior e 

também para motivar meus filhos no futuro, para que eles não parem de estudar. 

Por que sou filha de pai e mãe analfabeto, sei quanto é triste não ter estudo. Quero 

ganhar mais mercado e as pessoas passam a te respeitar mais.  

Eniac 3 [...] Para as empresas, também, já que é um curso noturno, facilita. Eles 

incentivam, mas não pode faltar e dar mancada no trabalho.  E no ano passado, tive 

outra oportunidade de trabalho, que pesou muito, esbarrei justamente na falta do 

diploma. 

 

Entre os estudantes da Faculdade Eniac verificou-se, ademais, forte relevância dos 

grupos de referência social ao qual o estudante pretende alcançar. Os sujeitos citam 

profissionais de renome no mercado de trabalho ou até mesmo seus professores como 

exemplos de sucesso. 

 

Eniac 5 [...] Mas na verdade, me vejo como um empresário de sucesso, desses que 

aparecem em revista sabe. Não quero ser um ninguém. 

Eniac 2 [...] Gostaria de ter um futuro melhor. Acho que tem muito dinheiro por aí. 

Olha estes empresários que estão sempre esbanjando aí. Eu vejo tudo isso e tenho 

vontade também. 

 

Não raro, às dificuldades econômicas associam-se outras, relacionadas ao quadro 

complexo da condição de estudante. Os estudantes da Faculdade Eniac, estão em luta 

constante entre o que gostariam de fazer e o que é possível fazer, dentro das suas condições 

de qualquer natureza. Nota-se que tais condições são materializadas em uma gama variada 

de situações: carga horária de trabalho, tempo insuficiente para dar conta das solicitações 
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do curso e outras, de ordem social e cultural, condicionadas pelos baixos recursos 

financeiros (privar-se de cinema, teatro, espetáculos, eventos científicos, aquisição de 

livros e revistas, etc.). 

Na PUC-SP nota-se que há certa cobrança familiar e do grupo de referência social 

mais presentes em sua condição atual. O estudante é impelido a atitudes de pertencimento 

ao grupo para fazer “parte dos estudantes de faculdade” com nota-se no discurso da 

entrevista abaixo: 

 

Puc 1 [...] Foi uma maneira que encontrei para entrar no mercado e seguir os passos 

do meu pai, que é administrador formado pela PUC. 

Puc 1 [...] Acho que é um momento que posso fazer novas amizades, conhecer mais 

gente e aprender. Eu sei que é importante. E não serei eu da minha família que 

ficarei sem fazer faculdade né. 

Puc 2 [...] Eu pensei em viajar, (antes de ingressar na faculdade) mas acho que 

antes vem os estudos né. E tenho o apoio e incentivo da minha família. Não quero 

decepcioná-los. Sou agradecida por tudo que eles me fizeram até agora. 

Puc 3 [...] Sim. Sempre levei em conta meus amigos. Alguns ficaram em Campinas, 

mas tenho muitos por aqui, em São Paulo. 

Puc 4 [...] (meus pais) Fizeram sim. Acho que é legal pra eles perceber que eu 

também estou fazendo. E me incentivam também. Vivem me apoiando. 

 

Uma análise sobre a condição de estudante não se pode furtar de considerar os 

efeitos relacionados à̀ tradição da IES e do curso de Administração. Pela grande 

seletividade social na porta de entrada, o aspecto	  social do público presente como fator de 

influência na decisão, varia fortemente segundo a área de conhecimento. Os sentimentos 

de pertencimento/não-pertencimento ao grupo dependem muito do curso, da condição 

social atual dos estudantes. Os depoimentos dos estudantes da PUC-SP revelam este 

sentimento. 

 

Puc 1 [...] escolhi o curso (administração) por ser amplo e acho que dá entrada em 

qualquer tipo de empresa. Vou começar por aí. Penso que é um bom começo. 
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Puc 2 [...] O curso de administração para mim foi uma maneira de decidir mais 

rápido. Tem muito curso atualmente e acho que este é bem abrangente e pode ser 

uma oportunidade de crescimento profissional. 

 

 Apresentam-se, nos discursos dos estudantes, semelhanças e diferenças bem 

evidentes. Enquanto o estudante da PUC-SP busca o ingresso no mercado de trabalho, o da 

Faculdade Eniac está preocupado com sua ascensão social e profissional. No entanto, 

ambos os estudantes apresentam expectativas similares com relação ao futuro – se veem de 

forma otimista e positiva – na profissão e na vida pessoal. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Os indivíduos são produtos do processo reprodutor 

da espécie humana, mas este processo deve ser ele 

próprio realizado por dois indivíduos. As interações 

entre indivíduos produzem a sociedade, que 

testemunha o regimento da cultura e que retroage 

sobre os indivíduos pela cultura.” 

(MORIN, 2011, p.49) 

 

De acordo com o objetivo geral deste trabalho, que é investigar e comparar os 

fatores de influência do aluno ingressante no Ensino Superior privado brasileiro, em dois 

perfis de instituições de Ensino Superior privadas, nota-se que há similaridades e 

diferenças entre, nos dois âmbitos. 

Em função dos dados obtidos pode-se dizer os estudantes das instituições de Ensino 

Superior agem de acordo com os referidos fatores influentes e mantém altas expectativas 

com relação ao seu futuro papel social, de indivíduo formado num curso superior. 

Reconhecem, ademais, a importância dessa formação para sua atuação no mercado de 

trabalho e no grupo social presente ou almejado. 

Comparativamente, os estudantes pesquisados nas duas instituições apresentam 

discursos com certas diferenças, considerando sua atual condição social e econômica e 

semelhanças no que tange a expectativas de futuro sob a condição de possuir o diploma do 

Ensino Superior. A importância de possuir um curso de Ensino Superior, na visão dos 

alunos, é notória e deve ser relevado no desenvolvimento das estratégias das IES. 

Aprofundar os conhecimentos sobre o perfil dos ingressantes, então, torna-se fator de 

competitividade para estas instituições que buscam tornar-se cada vez mais presentes na 

vida dos estudantes.  

Na instituição Faculdade Eniac há um senso de urgência relacionando a conquista 

de um diploma com o êxito profissional, bem como o objetivo premente de galgar posições 

sociais. Na PUC-SP há a pretensão de continuar o legado familiar, seguindo na tradição de 
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estudar, numa instituição considerada, socialmente, de renome, que é reconhecida e aceita 

no mercado de trabalho. 

Nas duas instituições, os fatores de influência no processo decisório do estudante 

permeiam questões individuais e sociais, ponderadas, dependendo da história do indivíduo. 

Tais questões são expostas de maneira clara por estes estudantes e podem ser de útil valor 

na formulação das estratégias das instituições de Ensino Superior. 

Atualmente empresas buscam conhecer profundamente seus clientes e a 

organização instituição de Ensino Superior deve seguir no mesmo caminho para a 

sustentabilidade dos seus negócios, bem como a manutenção da imagem relevante para o 

seu público, os estudantes.  

Assim, a pesquisa apresenta contribuições para o entendimento dos fatores de 

influência e da motivação do estudante ao ingressar no Ensino Superior. Tal discussão é 

amplamente fundamentada na notória e atual relevância da formação superior para a 

qualificação dos colaboradores e profissionalização das empresas em todos os segmentos 

da economia.  

Ademais, apresenta-se importante contribuição no que se refere as estratégias de o 

marketing no Ensino Superior. 

Referendando o objetivo específico deste trabalho: analisar a percepção de tais 

alunos acerca das estratégias de marketing que mais influenciam a sua decisão para escolha 

de uma instituição de Ensino Superior; a pesquisa indicou que há melhorias potenciais que 

podem ser realizadas neste âmbito. 

As influências das estratégias de marketing (comunicação) são escassas e, 

notadamente, a mais ponderada e considerada durante o processo de decisão do estudante é 

a indicação de amigos ou familiares. Apresenta-se nesse ponto uma importante 

oportunidade para as instituições de ensino superior reavaliarem seus métodos de 

divulgação.  

É de fundamental importância conhecer os principais fatores de decisão na 

definição ou escolha de determinado curso de graduação, pois esta leva consigo uma 

carreira, uma vida de trabalho e tudo que dela decorra.  

Ademais, as empresas buscam conhecer profundamente seus clientes e uma 

instituição de ensino superior deve seguir no mesmo caminho para a sustentabilidade dos 
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seus negócios, bem como a manutenção da imagem relevante para o seu público, os 

estudantes.  

Assim, como verificado nesta pesquisa, o fator de influência social e individual foi 

vivenciado também pelo pesquisador e caracterizou-se como limite da atual dissertação. 

De modo que a análise dos discursos foi limitada e gera oportunidades para pesquisas 

posteriores a esta, que podem explorar ainda mais a natureza das influências no processo 

decisório do estudante, bem como a questão da satisfação realizada ou não. O grau de 

satisfação e a avaliação da distância entre expectativa inicial e realizada pode advir de 

novas pesquisas. 

Este estudo deixa para os pesquisadores da área, um levantamento atual dos fatores 

de influência dos estudantes de IES bem como iniciar o estudo de aplicabilidade de um 

modelo consagrado de comportamento do consumidor para pesquisas, que utilizem estudos 

de caso como metodologia de pesquisa. 

Por fim, a pesquisa em questão pretende ampliar os estudos do comportamento do 

consumidor, especialmente do estudante de Ensino Superior privado brasileiro. Ademais 

buscou apontar tendências para o aprimoramento do marketing nas IES e da gestão 

universitária, contribuindo com a academia, ao oferecer um detalhamento dos fatores de 

decisão para escolha do Ensino Superior.  

Como recomendação para investigações futuras, sugere-se a ampliação e o 

aprofundamento desta pesquisa para buscar avaliar o grau de satisfação do aluno em curso. 

Ademais possíveis fatores de influência como estudo do comportamento e/ou retenção de 

estudantes como meio de melhoria das estratégias mercadológicas das instituições de 

Ensino Superior.  

A compreensão da possível relação entre o processo decisório até a escolha da 

instituição (avaliado na atual pesquisa), ampliando para os próximos estágios desse do 

modelo (os estágios cinco, do consumo e seis, do descarte) de Blackwell poderá indicar 

novos horizontes entre o emaranhado estratégico das organizações. 
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ANEXO 1: ROTEIRO DE PESQUISA 

 
O roteiro de pesquisa consiste em elencar os pontos-chave da entrevista, a fim 

buscar os antecedentes ou fatores de influência para a decisão pela IES.  

Para os procedimentos de campo foram elaboradas algumas questões que norteiam 

o andamento da entrevista em profundidade, apresentado aqui como roteiro de pesquisa. O 

pesquisador se apoiou nas questões centrais e pode explorar e comentar as respostas do 

entrevistado para conduzir a entrevista, da forma mais abrangente possível, evitando 

desvios do tema central da pesquisa. Abaixo as questões centrais e as possibilidades de 

decorrências das mesmas.  

 

1. Obter informações sobre a condição pessoal, social, econômica e cultural. 

 - Composição e renda familiar 

 - Formação da família 

 - Com quantas pessoas vive 

 - Profissão  

 - Região em que vive 

Esta etapa identifica as informações iniciais para o andamento da entrevista e 

indica quais as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais do entrevistado. 

 

2. Identificar como e em que momento você percebeu a necessidade de ingressar no 

Ensino Superior. 

 - Faz quanto tempo que percebeu a necessidade? 

 - Houve comparação entre duas ou mais instituições? 

- Estímulos externos para a identificação da necessidade (propaganda, informações 

na mídia, exigência profissional, cobrança familiar, influências de colegas) 

- Histórico familiar de cobrança indicando que “cursar o Ensino Superior garante o 

futuro” 
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 - Há a percepção de que com um curso superior é possível ganhar mais dinheiro? 

Esta etapa identifica o momento do reconhecimento da necessidade e suas relações 

no que é o primeiro estágio do processo decisório.  

 

3. Descobrir se há a percepção de ampla informação (propaganda, notícias) para 

ajudar a decidir por uma faculdade. 

 - Quais as principais lembranças? 

 - O que as propagandas mostram? 

 - O que é importante para você tomar uma decisão? 

 Esta etapa avalia as influências externas como propaganda das instituições a 

disposição do estudante, bem como o nível de lembrança. Faz as relações entre essas 

lembranças e sua importância como fator de influência. 

 

4. Identificar quais foram os fatores que você considerou para escolher a instituição 

de ensino. 

 - Pontos e níveis de comparação. 

 - Importância do preço. O que é caro e barato? 

 - Importância da localização. Qual meio de transporte você utiliza? 

- Informação sobre professores. O que é realmente importante (experiência, 

formação, ambos). 

 - Tradição da instituição. O que é tradição para você? 

 - Quais instituições que figuravam como opções de escolha? 

 Etapa que indica as possíveis relações que o estudante estabelece no momento de 

optar por uma IES, entre todas as opções consideradas. Esta fase faz as relações no 

momento do processo decisório de avaliação das alternativas. 
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5. Avaliar qual a expectativa do aluno em relação a sua formação superior. 

- Obtenção de promoção profissional, seja dinheiro, status. 

- Aceitação social. 

- Inclusão em determinada situação social e/ou cultural. 

- Aquisição de conhecimento específico ou genérico. 

- Pensamento no futuro. 

- Questões relacionadas à segurança pessoa e familiar. 

 Esta questão Avalia qual o nível e abrangência da expectativa do estudante ao 

ingressar na IES. Ela servirá como ponto de referência para analisar os fatores de 

influência na escolha e as expectativas anteriores, durante o processo decisório.  
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ANEXO 2: NOTA SOBRE O CENSO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 2010 – INEP 

 
O Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), constitui-‐se em importante 

instrumento de obtenção de dados para a geração de informações que subsidiam a 

formulação, o monitoramento e a avaliação das políticas públicas, bem como os estudos 

acadêmicos e a gestão das instituições de ensino. O Censo coleta informações sobre as 

Instituições de Educação Superior (IES), os cursos de graduação e sequenciais de formação 

específica e sobre cada aluno e docente, vinculados a esses cursos.  

A coleta é realizada por meio do Sistema on line Censup, que deve ser acessado e 

preenchido por todas as instituições da educação superior, conforme Decreto no 6.425, de 

4 de abril de 2008.  

 Após verificação de consistência e de consolidação dos dados, as informações são 

disponibilizadas no site do INEP por meio dos seguintes documentos:  

 

• Microdados, que são dados brutos trabalhados para assegurar o sigilo de 

informações pessoais e para facilitar seu manuseio em softwares estatísticos. A 

divulgação dos microdados confere transparência ao processo na medida em 

que as análises publicadas podem ser reproduzidas e aprofundadas por outros 

pesquisadores;  

• Sinopse estatística, que é construída com base em dados agregados usualmente 

demandados pelos usuários;  

• Resumo técnico, que reúne os principais resultados do Censo, apresentando um 

Panorama da Educação Superior Brasileira;  

• Metodologia do Censo, que é o documento que detalha os conceitos e as 

técnicas empregados.  

 

Os resultados coletados subsidiam o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES, seja no cálculo dos Indicadores CPC (Conceito Preliminar de Curso) 

e IGC (Índice Geral de Cursos), seja no fornecimento de informações, como número de 

matrículas, de ingressos, de concluintes, entre outras.  

A principal novidade do Censo 2010 foi sua integração ao Cadastro e-‐MEC. É 

objetivo deste cadastro permitir a interoperabilidade dos programas da educação superior, 
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como, por exemplo: PROUNI, FIES, ENADE, SINAES, SISU, UAB, etc. Em termos 

legais, o Cadastro e-‐MEC tornou-‐se o Cadastro Único de IES e de Cursos por meio da 

Portaria Normativa n° 40, de 12 de dezembro de 2007.  

Os resultados do Censo 2010, como segunda edição da coleta individualizada de 

docentes e de alunos, permitem delinear análises voltadas para o aprimoramento e para a 

consolidação dessa nova metodologia de coleta.  
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ANEXO 3: TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS FACULDADE ENIAC 

 

Apresenta-se, abaixo, a transcrição, na íntegra, das entrevistas na Faculdade 

ENIAC, realizadas com seis alunos do primeiro ano do curso de Administração de 

Empresas. 

 

Entrevistado: Eniac 1 

Faculdade Eniac - Curso Administração 

Duração: 28” 

  

Pesquisador: Eniac 1, me diz uma coisa: em que momento você sentiu a necessidade de 

cursar uma faculdade? 

Entrevistada: Quando eu fui fazer um curso ano passado muito forte, eu percebi que na 

sala todos tinham um curso superior e eu não. Antes eu não tinha interesse, mas sempre 

trabalhei muito direto, das 7 até as 21 hs, com pessoas de um bom nível cultural. 

 

Pesquisador: Então essa é a sua primeira faculdade? 

Entrevistado: Na verdade eu comecei outras duas mas não terminei. 

 

Pesquisador: Você foi fazer um curso pela empresa? É isso? 

Entrevistado: Isso. Fui fazer um curso de controller, numa empresa internacionalmente 

reconhecida e eu era a única pessoa da sala que não tinha graduação. Mas eu consegui 

concluir com louvor. 

 

Pesquisador: Você foi fazer esse curso por exigência da empresa, não é? 

Entrevistado: Na verdade, minha empresa está crescendo e montando um departamento 

de controladoria e eu assumi esta área. E fui procurar para me dar o suporte necessário. 

Procurei o curso, a empresa pagou um valor até alto. Mais caro que uma faculdade. 

No curso percebi que todos tinham curso superior e só eu não. Eu até iniciei outras duas 

faculdades mas não conclui. 
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Pesquisador: Por qual motivo? 

Entrevistado: Na primeira vez, resolvi casar. Na segunda fiquei grávida, meu marido 

ficou desempregado e não consegui pagar. 

 

Pesquisador: Com quantas pessoas você mora? 

Entrevistado: Com quatro. 

 

Pesquisador: Quantas são responsáveis pelas despesas? 

Entrevistado: Eu e meu marido. 

 

Pesquisador: Que região você mora? 

Entrevistado: Na região de Arujá. 

 

Pesquisador: Você poderia me dar uma noção da sua renda familiar? Não precisa falar o 

valor mas é até 5 salários ou superior, até 10 salários mínimos. 

Entrevistado: Acho que é até 10 salários. 

 

Pesquisador: Eniac 1, me diga uma coisa: quando você resolveu voltar a estudar como 

surgiu o Eniac? Você procurou por outras instituições?  

Entrevistado: Na verdade tenho uma amiga que estuda aqui e me indicou, mas eu vim 

exclusivamente por causa do horário reduzido. (a aluna estuda no período das 18h às 

20h30) 

 

Pesquisador: Mas você não fez nenhuma outra pesquisa em outras faculdades? 

Entrevistado: Então, eu queria fazer outra faculdade, mas moro distante, em Arujá. É 

assim mais próxima de onde eu trabalho, a locomoção fica fácil. Eu tenho criança pequena 

não posso ficar tanto tempo ausente de casa. E minha amiga me indicou, falou que gostava 

e vim conhecer com ela. No primeiro dia explicaram como era, mas especificamente foi 

por causa do horário. 

 

Pesquisador: Além da sua amiga que comentou e indicou o Eniac você viu alguma 

propaganda? 

Entrevistado: Sim, Internet. Eu passo aqui na frente sempre. 
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Pesquisador: Você é a única pessoa que tem curso superior na sua casa? Da sua família 

algum já cursou? 

Entrevistado: Não, meu marido já é mestre pela USP. 

 

Pesquisador: Então você não é a primeira a estar numa faculdade? 

Entrevistado: Não, meu irmão é engenheiro. O outro é analista de sistemas. 

 

Pesquisador: Além disso, que você falou: preço, horário, amiga que indicou, o que mais te 

fez escolher estudar? 

Entrevistado: O preço não pois não sou eu que pago. Minha empresa banca pra mim. 

Então não é isso. E sabe que eu não tenho gostado muito da faculdade. Talvez por ser o 

primeiro semestre e eu já ter certo conhecimento. A questão de infraestrutura também é 

muito lenta. Acho que cresceu de uma forma muito rápida e eu não sei se ela está 

conseguindo dar todo esse suporte para as pessoas que estão aqui. 

 

Pesquisador: Então é uma preocupação pra você continuar estudando sem essa estrutura 

que menciona não é? 

Entrevistado: Com certeza. Os professores mais atuantes, que deixem você fazer suas 

observações e não te reprimam. O que vem acontecendo. 

Então eu estou meio, será que vou continuar o segundo semestre aqui? 

 

Pesquisador: Mas no geral você gosta? 

Entrevistado: Eu gosto. O horário pra mim é fundamental né. Eu gostei da grade 

curricular, analisei antes de entrar. Vi se era aquilo que eu realmente queria. Mas eu não 

sei se vou continuar sinceramente. 

 

Pesquisador: No futuro, o que você acredita que a faculdade vai trazer para você? Como 

você vê a Eniac 1 do futuro, depois de formada? 

Entrevistado: É controller ou uma CEO. Isso é o que eu quero ser. Eu já trabalho numa 

controladoria. Sai de auxiliar administrativo para analista de controladoria. Tive uma 

promoção que aumentou meu salário em 40%. A empresa investiu em mim. Então eu 

quero fazer, eu quero estudar, porque eu quero ser controller do grupo no qual eu trabalho 

que está crescendo pra caramba. 
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Pesquisador: Você acredita de fato que o estudo vai te trazer isso? 

Entrevistado: Com certeza. O estudo é fundamental para chegar onde quer que seja. Seja 

na vida pessoal. Ter temas para conversar, saber conversar quando você está com um 

amigo, com o marido que é uma pessoa mais instruída, mais estudada que você. E também 

profissionalmente né. Eu quero estudar e é isso que vou passar para o meu filho pequeno 

também. E estudando cada vez mais. 

Eu tenho muita experiência na área financeira. Só que só experiência não basta. Se você 

não tiver uma graduação não resolve a situação. Então eu vou fazer a faculdade e depois se 

Deus quiser, um mestrado também. Desculpa, primeiro um MBA de porte de peso. 

 

Pesquisador: Você falou algo que achei interessante, como você quer passar para as 

próximas gerações, continuar estudando. Você acha que isso lhe influenciou no momento 

da escolha e escolher continuar estudando? Quer dizer, é uma questão não só de exigência 

profissional, mas também de exigência social. Para você foi fundamental. 

Entrevistado: Com certeza. Eu vivo num meio com pessoas que estudaram mais do que 

eu e sabem muito mais do que eu. E aí se você chegar sem saber do que estão falando é 

complicado. E quando você vem para uma faculdade, por mais que você já saiba, você está 

sempre aprendendo mais. Você está abrindo seu conhecimento, sua mente e obtendo novos 

conhecimentos e isso você pode passar para as pessoas que estão a sua volta. 

O meu marido que é uma pessoa que já tem mestrado na USP, sempre me incentivou a 

estudar, tanto que agora ele está em casa cuidando do meu filho e eu estou aqui, saí do 

trabalho pra estudar pra poder crescer. E nós dois juntos podemos fazer para meu filho do 

que só ele tanto pessoalmente como economicamente. E é isso que eu passo pra ele. Com 

dois anos já coloquei ele numa boa escola. Trabalho muito pra dar esse estudo, essa 

educação pra ele e todos meus conhecimentos, meu princípios adquiridos eu passo pra ele. 

Um exemplo que não tem nada a ver. Eu fui atravessar a rua com uma amigas e eu fui para 

faixa de pedestres e elas não. Como eu falo para meu filho atravesse na faixa se eu não 

atravesso na faixa? Ela parou e olhou. Você vai mudando. Você vai crescendo, adquirindo 

outro nível sócio cultural, mais educação. E a faculdade pra mim é com certeza bastante 

responsável por isso. 

 

Pesquisador: Entre perceber que esta necessidade de estudar, fazer uma faculdade e, 

efetivamente prestar o vestibular, fazer sua matrícula, quanto tempo mais ou menos levou? 
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Entrevistado: Levou quase um ano. Conversei com amigos, familiares e principalmente 

gente que já estava estudando aqui. E ainda tive que juntar um dinheirinho, porque sei que 

a faculdade é cara e sempre tem reviravoltas na vida. Então preferi juntar um dinheiro por 

quase um ano para me garantir, sabe como é.  

 

Pesquisador: E pra finalizar, qual é seu meio de locomoção para vir à faculdade. 

Entrevistado: Eu venho de ônibus e volto de carro. 

 

Pesquisador: Agradeço sua participação. 

Entrevistado: Por nada. 

 

 

Entrevistado: Eniac 2 

Faculdade Eniac - Curso Administração 

Duração: 22” 

 

Pesquisador: Eniac 2, quando você percebeu a necessidade de cursar o Ensino Superior? 

Entrevistado: Eu percebi que precisava. Estava há muito tempo parada, tenho 28 anos. 

Mas agora não teve como. Eu tive que voltar a estudar devido ao meu trabalho. 

 

Pesquisador: A empresa pressionou? 

Entrevistado: O ano passado precisei do curso superior, minha empresa pediu. Então, 

agora fica difícil sem o curso superior. É também uma vontade que tenho.  

 

Pesquisador: Entendi. E na hora de escolher, quais você levou em consideração? O Eniac 

e quais outras instituições? 

Entrevistado: Além do horário que todo mundo falou que é mais flexível, levei em 

consideração que muitas pessoas do meu trabalho também estudam aqui. Então muita 

gente indicou então eu acabei vindo pra cá também. 

 

Pesquisador: Então a maior propaganda foi do pessoal da empresa? 

Entrevistado: Com certeza. 
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Pesquisador: Mas o que eles te falaram? 

Entrevistado: Falaram bastante da localização. Fica 15 minutos da minha casa. Ponto de 

ônibus também é próximo e o período. Após esse curso eu quero fazer uma especialização. 

E indicação também dos professores. 

 

Pesquisador: E o preço? Você acha que ajudou? É acessível ou está caro em relação às 

outras instituições? 

Entrevistado: Quando me indicaram eu não cheguei a fazer pesquisa de preço em outros 

lugares. Mas eu percebi que aqui tem um preço melhor. E além de tudo a empresa onde eu 

trabalho ajuda com uma bolsa. Uma parte do valor da faculdade. 

 

Pesquisador: Com quantas pessoas você mora? 

Entrevistado: Com cinco pessoas. 

 

Pesquisador: Quantas são responsáveis pelas despesas? 

Entrevistado: Eu e meu marido. 

 

Pesquisador: Que região você mora? 

Entrevistado: Na região central. 

 

Pesquisador: Você poderia me dar uma noção da sua renda familiar? Não precisa falar o 

valor mas é até 5 salários ou superior, até 10 salários mínimos. 

Entrevistado: Até 5 salários. 

 

Pesquisador: Você também teve influência de seus pais para ingressar no Ensino 

Superior? 

Entrevistado: Meus pais sempre insistiram. Mas eu acabei casando e eu tenho um filho de 

6 anos. Para você ter uma ideia quando eu engravidei eu estava prestando vestibular e aí eu 

desisti. Aí eu fui deixando pra frente, porque o neném estava pequeno. Mas agora com 6 

anos eu resolvi voltar a estudar. Mas quem me deu maior apoio agora foi meu marido. 

Minha mãe ficou contente e tudo mas quem me apoiou foi ele. 

 

Pesquisador: Você agora é exemplo para seu filho não é? 
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Entrevistado: É. Ele me pergunta: porque você está estudando mamãe? Quando você 

crescer você deve continuar estudando. Não pare igual eu parei. 

 

Pesquisador: E agora você incentivaria outras pessoas a estudar também? 

Entrevistado: Incentivo todo mundo a estudar, meu marido, meu amigos meu, filho. 

 

Pesquisador: E sobre o futuro? O que você espera? 

Entrevistado: Espero tudo de bom, são muitos valores que se aprende com a faculdade. 

Estou muito preocupada com o amanhã. Gostaria de ter um futuro melhor. Acho que tem 

muito dinheiro por aí. Olha estes empresários que estão sempre esbanjando aí. Eu vejo 

tudo isso e tenho vontade também. A faculdade estão dando uma chance para nós, para 

estudar e ser alguém na vida.  

 

Pesquisador: O que é mais importante para você? A experiência ou a formação dos 

professores. 

Entrevistado: A gente nunca pára para conversar com o professor. Eu nunca tinha 

pensado nisso. Mas é claro que isso pesa bastante. Eu gosto de prestar bastante atenção nos 

professores é o que eles tentam passar pra gente. Aqui a maioria dos professores, chegam e 

dão um show. Às vezes eles falam coisas do dia-a-dia de uma forma que você nunca 

percebeu. 

 

Pesquisador: Entre perceber que esta necessidade de estudar, fazer uma faculdade e, 

efetivamente prestar o vestibular, fazer sua matrícula, quanto tempo mais ou menos levou? 

Entrevistado: Foi na hora. Conversei com gente da minha casa, meu amigo e até fiz 

pesquisa no Facebook. Mas decidi na hora. 

 

Pesquisador: Mas toda esta conversa com amigos e conhecidos não levou tempo algum? 

Entrevistado: Acho que um mês mais ou menos. Prestei o vestibular e passei. 

 

Pesquisador: Agradeço sua participação. 

Entrevistado: Ok. 
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Entrevistado: Eniac 3 

Faculdade Eniac - Curso Administração 

Duração: 27” 

 

Pesquisador: Em que momento você percebeu a necessidade de ingressar no Ensino 

Superior? 

Entrevistado: Mercado né. O mercado está cobrando e quem não tiver nível superior está 

fora, não é? E se eu fizer estarei na frente. 

 

Pesquisador: Faz muito tempo?  

Entrevistado: Eu tinha a pretensão faz uns 2 anos. Mas eu sofri um acidente de moto e 

suspendi. Agora que estou recuperado, me matriculei. 

 

Pesquisador: Com quantas pessoas você mora? 

Entrevistado: Com seis. 

 

Pesquisador: Quantas são responsáveis pelas despesas? 

Entrevistado: Eu e dois irmãos. 

 

Pesquisador: Que região você mora? 

Entrevistado: Na região do Cecap (próximo ao aeroporto de Cumbica) 

 

Pesquisador: Você poderia me dar uma noção da sua renda familiar? Não precisa falar o 

valor mas é até 5 salários ou superior, até 10 salários mínimos. 

Entrevistado: Acho que é até 10 salários. 

 

Pesquisador: É a sua primeira faculdade? 

Entrevistado: Sim 

 

Pesquisador: Quando você estava escolhendo, comparou com outras instituições? 

Entrevistado: Sim. Eu procurei a UniRadial, mas não gostei. Tenho uns amigos que já 

estudam aqui e me disseram pra vir conhecer, que eu ia gostar. Tem seus defeitos mas 

comparando com as outras as questões de preço, horário e localização pra mim foi melhor 
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porque está adequado ao meu serviço. Os professores também foram bem indicados por 

meus amigos 

 

Pesquisador: Você viu propaganda de algum outro lugar. 

Entrevistado: Vi mas era tudo muito longe. 

 

Pesquisador: Porque você não gostou da UniRadial? 

Entrevistado: Porque é bagunçado. 

 

Pesquisador: Que tipo de bagunça? 

Entrevistado: Lá é assim. Os professores escrevem na lousa. Não é como aqui que tem 

projetor. Aqui dá de dez a zero.  

 

Pesquisador: Quer dizer que isso foi importante na sua escolha. 

Entrevistado: Sim, demais. 

 

Pesquisador: E o que mais foi importante? 

Entrevistado: Os professores. O método de ensino também. Eu vim conhecer antes e todo 

mundo já falava bem.  O horário também é muito bom. Mas tem muita atividade. Aí você 

tem que ralar pra correr atrás. 

 

Pesquisador: O que você quer dizer que a exigência foi o mercado? A empresa exigiu ou 

foi uma questão pessoal? 

Entrevistado: Na minha opinião ambos. Eu trabalho numa montadora. A montadora 

precisa de normas, Isso. A própria norma já diz que para ser coordenador é necessário ser 

formado. Se eu não fizer a empresa me manda embora. Então eu quero fazer para crescer 

na empresa. 

 

Pesquisador: A empresa fez alguma cobrança ou pressão para você estudar, ou facilitou o 

processo? 

Entrevistado: Para as empresas, também, já que é um curso noturno, facilita. Eles 

incentivam mas não pode faltar e dar mancada no trabalho.  E no ano passado, tive outra 

oportunidade de trabalho, que pesou muito, esbarrei justamente na falta do diploma. 
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Pesquisador: Além disso, há alguém na sua família que já é formado? 

Entrevistado: Minha irmã é formada e está nos Estados Unidos. 

 

Pesquisador: Então isso serviu de estímulo, não é? 

Entrevistado: Com certeza. E eu estou gostando tanto que não quero parar por aí. Quero 

fazer uma pós, um mestrado. 

 

Pesquisador: Entre perceber que esta necessidade de estudar, fazer uma faculdade e, 

efetivamente prestar o vestibular, fazer sua matrícula, quanto tempo mais ou menos levou? 

Entrevistado: Conversei com um amigo que já estudou aqui, que elogiou muito. Faz um 

ano que ele se formou. Acho que levou quase três meses. Sei lá. 

 

Pesquisador: Agradeço sua participação. 

Entrevistado: Obrigado. 

 

 

Entrevistado: Eniac 4 

Faculdade Eniac - Curso Administração 

Duração: 26” 

 

Pesquisador: Em que momento você percebeu a necessidade de ingressar no Ensino 

Superior? 

Entrevistado: Quando eu saí da escola, eu percebi que precisa ampliar meus 

conhecimentos para poder ingressar numa área de interesse em que eu pudesse ter um 

futuro melhor.  

 

Pesquisador: E que futuro é esse? 

Entrevistado: Quero trabalhar numa grande empresa e poder ter uma vida boa, com a 

minha família. 

 

Pesquisador: Quais seu sonhos? 

Entrevistado: Me formar e poder cuidar bem de meus filhos. 

Pesquisador: O que mais te motivou ou influenciou na decisão por estudar? 
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Entrevistado: São estas pequenas coisas que me motivaram a fazer o curso superior e 

também para motivar meus filhos no futuro, para que eles não parem de estudar. Por que 

sou filha de pai e mãe analfabeto, sei quanto é triste não ter estudo. Quero ganhar mais 

mercado e as pessoas passam a te respeitar mais.  

 

Pesquisador: Eniac 4, com quantas pessoas você mora? 

Entrevistado: Com 3. 

 

Pesquisador: Quantas são responsáveis pelas despesas? 

Entrevistado: Eu, minha irmã e minha mãe, 3 pessoas. 

 

Pesquisador: Que região você mora? 

Entrevistado: Na região do Cecap (próximo ao aeroporto de Cumbica). 

 

Pesquisador: Você poderia me dar uma noção da sua renda familiar? Não precisa falar o 

valor mas é até 5 salários ou superior, até 10 salários mínimos. 

Entrevistado: Acho que é até 10 salários. 

 

Pesquisador: É a sua primeira faculdade? 

Entrevistado: Sim 

 

Pesquisador: Quando você estava escolhendo, houve comparação com alguma outra 

instituição? 

Entrevistado: Sim. Eu analisei várias faculdades para escolher a que fosse melhor para 

mim. Acabei escolhendo o Eniac porque é próxima da minha casa e o horário também é 

melhor pra mim. Vou ser honesta, o sonho da minha vida era fazer psicologia, mas esta 

[administração] é o curso mais próximo e acessível, para eu dar um pulo e depois fazer 

psicologia. 

 

Pesquisador: Como você ficou sabendo do Eniac?  

Entrevistado: Foi por meio dos outdoors daí comecei a pesquisa mais pela Internet para 

saber como era o modo de ensino, qual era a forma de pagamento.  
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Pesquisador: Você visitou alguma outra instituição? 

Entrevistado: Não. Eu tenho vários amigos aqui que me indicaram. 

 

Pesquisador: Carol, além de seus amigos você tem familiares que estudam no Eniac ou 

fazem curso superior? 

Entrevistado: Tenho uma irmã que estuda aqui. 

 

Pesquisador: E isso te influenciou? 

Entrevistado: Na verdade tenho outra irmã que é formada em Administração e a tenho 

como exemplo. 

 

Pesquisador: Entre perceber que esta necessidade de estudar, fazer uma faculdade e, 

efetivamente prestar o vestibular, fazer sua matrícula, quanto tempo mais ou menos levou? 

Entrevistado: Fui conversando e decidindo ao longo de seis meses, um ano. A empresa 

não dava folga. 

 

Pesquisador: O que mais você levou em consideração ao escolher o Eniac? 

Entrevistado: O horário de aula, não fica tão pesado. A forma de pagamento também. 

Além da localização. Fácil de chegar. E hoje em dia não está fácil. Você tem que se 

interessar pelo estudo e mostrar o que tem de bom. 

 

Pesquisador: Na comparação com outras, o que te levou a decidir pelo Eniac. 

Entrevistado: Pesquisei a Fig e a Ung. A Fig até que é boa mas o custo é alto. Não ia dar 

pra mim. Um pouco mais caro. 

 

Pesquisador: Sua irmã te comentou algo sobre os professores ou metodologia de ensino. 

Entrevistado: Ela falou que o modo é mais fácil de entender e tem um espaço que pode 

auxiliar num momento em que não estamos em aula e sempre haveria alguém para ajudar. 

Isso foi a melhor parte pra mim. 

 

Pesquisador: E com relação ao mercado de trabalho. Você acredita que ter feito faculdade 

será importante? 
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Entrevistado: Com certeza. É bom porque estudar é sempre bom. Sempre tem novidade. 

É bom você ficar sempre atento. E uma faculdade que tem bastante tecnologia mantém 

você sempre atualizada. 

 

Pesquisador: Entre perceber que esta necessidade de estudar, fazer uma faculdade e, 

efetivamente prestar o vestibular, fazer sua matrícula, quanto tempo mais ou menos levou? 

Entrevistado: Conversei com um amigo que já estudou aqui, que elogiou muito. Faz um 

ano que ele se formou. Acho que levou quase três meses. Sei lá. 

 

Pesquisador: Agradeço sua participação. 

Entrevistado: Eu é que agradeço. 

 

 

Entrevistado: Eniac 5 

Faculdade Eniac - Curso: Administração 

Duração: 29” 

 

Pesquisador: Em que momento você sentiu que era hora de fazer um curso superior? 

Entrevistado: No momento em que a firma mudou minha função e me obrigou. Se não ia 

me mandar embora. Eu almejo trabalhar no administrativo da empresa. 

 

Pesquisador: Hoje você trabalha em que cargo? 

Entrevistado: Sou auxiliar de almoxarifado. 

 

Pesquisador: Com quantas pessoas você mora? 

Entrevistado: Com sete. 

 

Pesquisador: Quantas são responsáveis pelas despesas? 

Entrevistado: Eu e meu pai . 

 

Pesquisador: Que região você mora? 

Entrevistado: Em Cumbica. 
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Pesquisador: Você poderia me dar uma noção da sua renda familiar? Não precisa falar o 

valor mas é até 5 salários ou superior, até 10 salários mínimos. 

Entrevistado: Acho que é até 10 salários. 

 

Pesquisador: Entre perceber que esta necessidade de estudar, fazer uma faculdade e, 

efetivamente prestar o vestibular, fazer sua matrícula, quanto tempo mais ou menos levou? 

Entrevistado: Eu fiquei inseguro porque achei que não ia conseguir pagar, já tenho muitas 

contas, muitos compromissos. Então levei um tempinho. Acho que seis meses, por aí. 

 

Pesquisador: É a sua primeira faculdade? 

Entrevistado: Sim. 

 

Pesquisador: E a faculdade pra você representa esse salto? 

Entrevistado: Com certeza. Sem a faculdade não iria conseguir. 

 

Pesquisador: Você pesquisou outras instituições antes de decidir? 

Entrevistado: Pesquiseis sim. Qual era a melhor em relação ao horário. E o Eniac era 

melhor. 

 

Pesquisador: O que lhe estimulou além do trabalho. 

Pesquisador: Minha família e amigos. Minha esposa principalmente. Me deu o maior 

apoio. Vai lá que o futuro vai ser melhor ainda. 

 

Pesquisador: Havia alguma cobrança da sua família? 

Entrevistado: Não cobrança mas partiu de mim a vontade de fazer. Sempre quis fazer uma 

faculdade. 

 

Pesquisador: Alguém mais da sua família já fez uma faculdade? 

Entrevistado: Sou o primeiro. Por enquanto. 

 

Pesquisador: Você acha que será um exemplo para eles? 

Entrevistado: Sem dúvida. 
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Pesquisador: Você acha que ganhará mais dinheiro com a faculdade? 

Entrevistado: Não. É para manter mais esclarecido no mercado de trabalho. Quando você 

sai de uma firma e vai para outra vão te perguntar. E se não tiver pode perder a vaga. Mas 

na verdade me vejo como um empresário de sucesso, desses que aparecem em revista sabe. 

Não quero ser um ninguém. 

 

Pesquisador: Na escolha você viu propagandas ou amigos lhe influenciaram? 

Entrevistado: Eu tinha amigos que já haviam se formado. Eu vim conhecer, gostei e 

acabei fechando. 

 

Pesquisador: Se você pudesse elencar os fatores que mais lhe influenciaram, quais 

seriam? 

Entrevistado: Preço foi essencial. Cabia no meu bolso entendeu? Horário também. Não 

tenho do que reclamar. Da minha casa pra cá de ônibus 15, 20 minutos. É uma vantagem. 

O ambiente. Ficar perto dos amigos. Meu trabalho também está próximo. Eu trabalho a 

noite. 

 

Pesquisador: Agradeço sua participação. 

Entrevistado: Valeu. 

 

 

Entrevistado: Eniac 6 

Faculdade Eniac - Curso: Administração 

Duração: 24” 

 

Pesquisador: Eniac 6, me diz uma coisa: em que momento você sentiu a necessidade de 

cursar uma faculdade? 

Entrevistado: Quando a empresa exigiu e disse que eu não continuaria por lá se não 

fizesse uma faculdade. 

 

Pesquisador: Nossa. Eles disseram isso mesmo? 

Entrevistado: (risos) Não foi claro assim, mas deram a entender. 

Pesquisador: Então essa é a sua primeira faculdade? 
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Entrevistado: Sim, minha família também queria que eu fizesse. 

 

Pesquisador: Com que você mora? 

Entrevistada: Hoje tenho 2 filhas e moro com elas. E sou separado. Minha mulher mora 

em Minas Gerais. 

 

Pesquisador: Então toda exigência da empresa para estudar. E a sua vontade? 

Entrevistado: Eu tinha vontade né. Mas sempre faltou tempo. E achava que não ia 

conseguir. Tinha que me preparar melhor. Agora vejo que não é “bicho de sete cabeças” 

não! 

 

Pesquisador: E como está o trabalho hoje? 

Entrevistado: Na verdade, minha empresa está crescendo e montando um departamento 

de marketing e eu quer trabalhar nessa área. Percebi que precisa estudar pra participar 

disso. 

 

Pesquisador: E porque escolheu o curso de Administração? 

Entrevistado: Nunca se sabe né. Adm é mais amplo, acredito que abre portas. 

 

Pesquisador: Quem banca as suas despesas atualmente? 

Entrevistado: Eu mesmo cara. 

 

Pesquisador: Que região você mora? 

Entrevistado: Aqui perto, no centro. 

 

Pesquisador: Você poderia me dar uma noção da sua renda ? Não precisa falar o valor 

mas é até 5 salários ou superior, até 10 salários mínimos. 

Entrevistado: Até 6 salários. 

 

Pesquisador: Antes de se matricular aqui você procurou por outras instituições?  

Entrevistado: Na verdade tenho um amigo que estuda aqui e me indicou, mas eu vim por 

causa deste horário (18h às 20h30). Aí dá tempo de voltar e ficar com as minha filhas. 

Pesquisador: Mas você não fez nenhuma outra pesquisa em outras faculdades? 
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Entrevistado: Então, meu amigo me indicou, falou que gostava e vim conhecer com ele, 

assisti a uma aula. No primeiro dia gostei muito. E fiquei sem tempo de procurar outras. 

 

Pesquisador: Você viu alguma propaganda? 

Entrevistado: Sim, na rua, na Internet. 

 

Pesquisador: E de outras faculdades? 

Entrevistado: Também. Eles estão sempre fazendo publicidade né. 

 

Pesquisador: E não deu nenhuma vontade de visitar outras? 

Entrevistado: É que meu tempo é curto. Tive até vontade, mas foi mais prático vir pra cá. 

 

Pesquisador: Você é a única pessoa que tem curso superior na sua família?  

Entrevistado: Sim. Orgulho da família (risos). 

 

Pesquisador: Imagino! Mas além da conveniência, que outros fatores influenciaram você 

na hora de escolher? 

Entrevistado: O preço claro! Estou até pedindo para a empresa pagar uma parte. Acho que 

vai dar certo. Gostei também da infraestrutura, tudo limpinho e arrumado. E gente bacana, 

movimento. 

 

Pesquisador: Então a convivência social faz diferença para você? 

Entrevistado: Lógico. Eu já fiz várias amizades em apenas alguns meses de curso. Acho 

que é amizade pra vida inteira. Estou gostando. 

 

Pesquisador: Então você vai continuar até o fim do curso não é?  

Entrevistado: Com certeza. Os professores são ótimos, e o pessoal é bacana. 

 

Pesquisador: Mas no geral o que mais você gosta? 

Entrevistado: Eu gosto do horário e das matérias. 

 

Pesquisador: No futuro, o que você acredita que a faculdade vai trazer para você? Como 

você vê o Eniac 6 do futuro, depois de formado? 
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Entrevistado: Eu já trabalho numa empresa na área administrativa e como disse, quero ir 

para a área de marketing. Acho que posso ganhar mais lá. Mas antes preciso estudar mais. 

Sei que tenho que aprender mais coisas. 

 

Pesquisador: Você acredita de fato que o estudo vai te trazer isso? 

Entrevistado: Não só o estudo. Os professores falam muito em ler, mas eu consigo ler 

pouco. Não tenho tempo pra quase nada. Estudar já está sendo difícil. Mas acho que tem 

outras formas de conhecer mais. Vou buscar.  

 

Pesquisador: E entre perceber que esta necessidade de estudar, fazer uma faculdade e, 

efetivamente prestar o vestibular, fazer sua matrícula, quanto tempo mais ou menos levou? 

Entrevistado: Levou bastante tempo. Acho que quase seis meses. Mas como disse, 

quando a empresa deixou claro que eu precisava eu fui logo me matricular. Conversei com 

meu amigo que estudava aqui e decidi estudar.  

 

Pesquisador: Como foi a exigência no trabalho? 

Entrevistado: Muitas vezes ia discutir coisas de contrato [cláusulas] e os colegas da 

empresa faziam mil alterações e eu não sabia o que fazer. A empresa começou a me cobrar 

a faculdade.  

 

Pesquisador: Bom, e pra finalizar, como você vem à faculdade. 

Entrevistado: Eu venho de carro. 

 

Pesquisador: Agradeço sua participação. 

Entrevistado: De nada. 
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ANEXO 4: TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS PUC-SP 

 

Apresenta-se, abaixo, a transcrição, na íntegra, das entrevistas na PUC-SP, 

realizadas com seis alunos do primeiro ano do curso de Administração de Empresas. 

 

 

Entrevistado: Puc 1 

Puc-SP - Curso: Administração 

Duração: 22” 

 

Pesquisador: Puc 1, bom dia. Vamos direto ao assunto: porque você resolveu fazer 

faculdade? 

Entrevistado: Foi uma maneira que encontrei para entrar no mercado e seguir os passos 

do meu pai, que é administrador formado pela PUC. 

 

Pesquisador: Opa. Então seu pai já estudou aqui e isso te influenciou? 

Entrevistado: Correto. Tive que dar preferência pela PUC. Até porque meu pai sempre me 

indicou, me falava para estudar aqui. Cresci com isso na cabeça (risos). 

 

Pesquisador: Em, em que momento exatamente você sentiu que precisava ir para a 

faculdade? 

Entrevistado: Na verdade foi um caminho natural. Eu estava terminando o ensino médio e 

precisava escolher uma faculdade. Acabei prestando aqui e na FAAP. Escolhi o curso 

(administração) por ser amplo e acho que dá entrada em qualquer tipo de empresa. Vou 

começar por aí. Penso que é um bom começo. 

 

Pesquisador: E passou na FAAP? 

Entrevistado: Passei sim, mas preferi estudar aqui. Por causa da influência familiar. 

 

Pesquisador: E parece que foi sua maior influência. 

Entrevistado: Sim. Mas eu queria também. Tenho alguns amigos do ensino médio aqui e 

isso me fez escolher a PUC. 
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Pesquisador: Quais foram outro fatores de influência. Amigos, conhecidos, professores 

[...] 

Entrevistado: Eu tinha amigos que queriam estudar aqui. E tem uns até que estão na sala 

comigo. Mas eu tinha noção que os professores eram muito bons.  

 

Pesquisador: Com que você mora? 

Entrevistado: Moro com meus pais e meu irmão. 

 

Pesquisador: Você trabalha? 

Entrevistado: Não, mas acho que este ano vou começar a trabalhar com meu pai. 

 

Pesquisador: Você acredita que o mercado de trabalho é exigente? Você precisa do 

diploma do curso superior para conseguir uma colocação bacana neste mercado? O que 

você acha? 

Entrevistado: Acho que sim né. Mas meu pai vai me ajudar. E se eu precisar terei o 

diploma também. Pretendo ainda continuar numa pós. Algo assim.  

 

Pesquisador: Que bom! Melhor estudar e adquirir conhecimentos? 

Entrevistado: Com certeza. Eu tenho vontade de fazer cursos fora da faculdade também. 

 

Pesquisador: Que tipo de curso? 

Entrevistado: Tipo de design, web essas coisas. 

 

Pesquisador: Entendo. Puc 1, você acha que a propaganda da PUC te influenciou também. 

E a de outras faculdades, por exemplo da FAAP. 

Entrevistado: Eu acho a propaganda muito fraca, quase não vi nada. Foi tudo pelo site 

mesmo e por conta da tradição da PUC. Acho que isso conta né. Se não fosse isso nem 

conheceria a faculdade. 

 

Pesquisador: Porque você preferiu fazer administração? 

Entrevistado: Nunca se sabe né. Adm é mais amplo, acredito que abre portas. 
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Pesquisador: Que região você mora? 

Entrevistado: Aqui perto, em Perdizes 

 

Pesquisador: Você poderia me dar uma noção da sua renda familiar? Não precisa falar o 

valor mas é até 5 salários ou superior, mais de 10 salários mínimos. 

Entrevistado: Não sei direito. Acho que meu pai ganha bem. Mais de 10. 

 

Pesquisador: Antes de se matricular aqui você procurou por outras instituições?  

Entrevistado: Eu pensei na FAAP, que passei no vestibular, mas como aqui é mais perto e 

tudo mais, resolvi me matricular. 

 

Pesquisador: Mas você não fez nenhuma outra pesquisa em outras faculdades? 

Entrevistado: Não. Na verdade eu tinha bem claro o que queria. 

 

Pesquisador: Acredito que você não é a única pessoa que tem curso superior na sua 

família, como você disse seu pai fez PUC. Qual a importância da faculdade para você?  

Entrevistado: Acho que é um momento que posso fazer novas amizades, conhecer mais 

gente e aprender. Eu sei que é importante. E não serei eu da minha família que ficarei sem 

fazer faculdade né. 

 

Pesquisador: Então você acha que é como continuar uma história da família não é. Seguir 

na tradição. Eles fizeram, você faz e assim por diante, correto? 

Entrevistado: É. Acho que é isso mesmo. 

 

Pesquisador: A convivência social faz diferença para você? 

Entrevistado: Sim. Eu já tenho vários amigos e amigas aqui. 

 

Pesquisador: Quem paga sua faculdade? Você acha que o preço é caro ou barato? 

Entrevistado: Meu pai paga. Eu acho muito caro. Teria que trabalhar muito para pagar. 

 

Pesquisador: Mas no geral o que mais você gosta? 

Entrevistado: Eu gosto das amizades e dos professores.  
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Pesquisador: No futuro, o que você acredita que a faculdade vai trazer para você? Como 

você vê o Puc 1 do futuro, depois de formado? 

Entrevistado: Quero trabalhar na área de marketing. Talvez fazer publicidade após 

terminar.   

 

Pesquisador: Mudando um pouco de rumo, Entre perceber que esta necessidade de 

estudar, fazer uma faculdade e, efetivamente prestar o vestibular, fazer sua matrícula, 

quanto tempo mais ou menos levou? 

Entrevistado: Quase nada. Foi no último ano do Ensino Médio que resolvi que ia fazer 

faculdade e prestar vestibular.  

 

Pesquisador: E pra finalizar, como você vem à faculdade. 

Entrevistado: Eu venho com meu pai. 

 

Pesquisador: Agradeço sua participação. 

Entrevistado: De nada. 

 

 

Entrevistado: Puc 2 

Puc-SP - Curso: Administração 

Duração: 18” 

 

Pesquisador: Puc 2, tudo bem? Vamos direto ao assunto, em que momento você percebeu 

a necessidade de ingressar no Ensino Superior? 

Entrevistado: Quando eu saí da escola, eu queria fazer uma faculdade e resolvi fazer 

cursinho para pensar melhor. Minha mão me falava sempre da PUC e do Mackenzie que 

ela estudou, mas eu não tinha certeza. 

 

Pesquisador: Interessante. E como veio esta certeza? 

Entrevistado: Durante o cursinho eu conversei com muita gente e professores que foram 

me ajudando a decidir. 
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Pesquisador: O que você pretende para o futuro? 

Entrevistado: Quero trabalhar numa grande empresa e poder ter uma vida boa, com a 

minha família. 

 

Pesquisador: Quais seu sonhos? 

Entrevistado: Me formar, trabalhar e ganhar dinheiro, numa área que eu goste. 

 

Pesquisador: Puc 2, com quantas pessoas você mora? 

Entrevistado: Com 5. Meus pais e 2 irmãos. 

 

Pesquisador: Quantas são responsáveis pelas despesas? 

Entrevistado: Meus pais. Eu trabalho e ajudo um pouco também, mas são contas menores. 

 

Pesquisador: Quais contas? 

Entrevistado: Conta de luz, gás. 

 

Pesquisador: Bom. Sua família a incentiva a estudar não é? Eles também fizeram 

faculdade. 

Entrevistado: Sim, ambos. Minha mão fez Mackenzie e meu pai fez USP. 

 

Pesquisador: Que região você mora? 

Entrevistado: Na região da Barra Funda. 

 

Pesquisador: Você poderia me dar uma noção da sua renda familiar? Não precisa falar o 

valor mas é até 5 salários ou superior, até 10 salários mínimos. 

Entrevistado: Dez ou mais salários. Não sei direito. 

 

Pesquisador: O que mais influenciou na hora da escolha?  

Entrevistado: Eu vi na internet também. Acho que minha mão e meu pai também me 

apoiaram.  
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Pesquisador: Você acredita que havia alguma outra alternativa que não o curso superior? 

Entrevistado: Eu pensei em viajar, mas acho que antes vem os estudos né. E tenho o 

apoio e incentivo da minha família. Não quero decepcioná-los. Sou agradecida por tudo 

que eles me fizeram até agora. 

 

Pesquisador: Então é como se você tivesse que seguir o caminho que eles começaram não 

é? 

Entrevistado: Acho que é isso. Eles fizeram faculdade e eu também vou fazer. 

 

Pesquisador: Você visitou alguma outra instituição? 

Entrevistado: Não. Eu tenho vários amigos aqui que me indicaram. 

 

Pesquisador: Entre perceber que esta necessidade de estudar, fazer uma faculdade e, 

efetivamente prestar o vestibular, fazer sua matrícula, quanto tempo mais ou menos levou? 

Entrevistado: Acho que o tempo do cursinho que fiz, um ano. 

 

Pesquisador: O que mais você levou em consideração ao escolher a PUC? 

Entrevistado: O nome da faculdade. É bem conhecida né. E forte também acho que tem 

bastante impacto no mercado. O curso de administração para mim foi uma maneira de 

decidir mais rápido 

 

Pesquisador: Você diz para seu currículo não é? Vai agregar bastante. 

Entrevistado: É isso. Acho que será importante para minha carreira. 

 

Pesquisador: E já que você tocou nesse assunto? Você acha que as empresas valorizam o 

diploma? Que contratam e pagam mais por alguém que tem curso superior? 

Entrevistado: Acho que sim. Por isso estou fazendo faculdade. Sem diploma não dá. Não 

tem como ganhar dinheiro sem fazer faculdade. 

 

Pesquisador: Então você acredita que ter feito faculdade será importante? 

Entrevistado: Com certeza. Estudar é sempre bom, eu acredito nisso. 
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Pesquisador: Alguém ou algo mais te influenciou sobre a faculdade?  

Entrevistado: Acredito que saber que a PUC é forte. 

 

Pesquisador: Puc 2, agradeço sua participação. 

Entrevistado: De nada. 

 

 

Entrevistado: Puc 3  

Puc-SP - Curso: Administração 

Duração: 18” 

 

Pesquisador: Olá Puc 3, você está no curso de administração da PUC. Você sempre quis 

estudar aqui? 

Entrevistado: Na verdade sou da cidade de Campinas e mudei recentemente para São 

Paulo. A PUC apareceu como uma das opções. 

 

Pesquisador: E porque a PUC foi uma opção? Havia outras? 

Entrevistado: Sim pesquisei o Mackenzie, a FAAP e a Unip. 

 

Pesquisador: E o que levou você a escolher a PUC. Quais fatores o influenciaram na 

escolha? 

Entrevistado: Na verdade eu já conhecia a PUC, pela história e pela tradição, assim como 

o Mackenzie. Então segui pelo que eu sabia. Eu sempre ouvia falar da PUC. Gostava do 

que ouvia. É tradição né. E também me chamou atenção os professores. Sempre que ouvia 

falar das aulas. 

 

Pesquisador: E quem falava das aulas para você? 

Entrevistado: Amigos que já estudavam aqui e queriam que eu viesse também. 

 

Pesquisador: Interessante. Então seus amigos foram importantes para a sua escolha 

correto? 

Entrevistado: Sim. Sempre levei em conta meus amigos. Alguns ficaram em Campinas, 

mas tenho muitos por aqui, em São Paulo. 
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Pesquisador: E sobre fazer um curso de Ensino Superior. Qual a importância para você? 

Entrevistado: Hoje em dia não tem outra opção, tem que se ter uma boa educação e um 

bom conhecimento, hoje o ser humano é medido pelo que ele realmente sabe e exerce. 

 

Pesquisador: Você considera que a comunicação, publicidade influenciou você na 

escolha? 

Entrevistado: A comunicação está muito voltada para nós (jovens). Tem muita gente com 

vontade de estudar e a comunicação atrai a gente. Eu gosto, mas vejo mais pela internet 

mesmo.  

 

Pesquisador: E antes de escolher você visitou a PUC e as outras faculdades? 

Entrevistado: Eu visitei aqui e na FAAP. Fiquei com vontade e estudar lá (FAAP) mas 

acho que meu pai não poderia pagar, não sei. Acho que é mais caro que aqui. 

 

Pesquisador: O fator preço pesou na escolha?  

Entrevistado: Pesou sim, mas quem paga é meu pai. 

 

Pesquisador: E o que ele alegou? 

Entrevistado: Ele disse que na PUC eu ia ter uma formação boa e que poderia escolher. 

Eu passei nas duas sabe. Mas acabei escolhendo aqui por causa dos meus amigos. 

 

Pesquisador: Victor, entre perceber que esta necessidade de estudar, fazer uma faculdade 

e, efetivamente prestar o vestibular, fazer sua matrícula, quanto tempo mais ou menos 

levou? 

Entrevistado: Foi natural, havia terminado o ensino médio em Campinas e mudamos para 

cá no ano seguinte. 

 

Pesquisador: Com relação à renda da sua casa. Não precisa falar mas em torno de quanto, 

dez salários mínimos, menos, mais? 

Entrevistado: Espera. Acho que mais. 
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Pesquisador: Puc 3, como você chega aqui para estudar? 

Entrevistado: Eu venho de carro, de carona com meu amigo e volto às vezes com meu pai 

ou de ônibus. 

 

Pesquisador: Você está gostando então? 

Entrevistado: Ah. Estou bastante. Quero terminar o curso e conseguir alguma coisa na 

área. 

 

Pesquisador: Já que você tocou no assunto. Você acha que o mercado de trabalho valoriza 

o diploma? Exige para um bom cargo? 

Entrevistado: Acho sim. Por isso que estou fazendo. Quero ter um emprego bom, desses 

que dão dinheiro. 

 

Pesquisador: Que emprego é esse? 

Entrevistado: Algo na área administrativa ou na área de finanças. Sei lá. Meu pai trabalha 

como consultor financeiro e acho que esta é uma boa área. 

 

Pesquisador: É só por conta do dinheiro? Você acha que a faculdade trás mais alguma 

coisa para você? 

Entrevistado: Ah. Conhecer pessoas, estar no lugar certo. Novos conhecimentos. 

Aprender é muito bom. 

 

Pesquisador: Bom Puc 3, muito obrigado. 

Entrevistado: Por nada. 

 

 

Entrevistado: Puc 4  

Puc-SP - Curso: Administração 

Duração: 21” 

 

Pesquisador: Olá Puc 4, primeiro gostaria de perguntar quando você reconhecer que havia 

a necessidade de fazer uma faculdade. 
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Entrevistado: Eu estava no ensino médio e resolvi que queria fazer rápido uma faculdade. 

Mas queria a USP, que prestei no ano passado mas não passei. Como opções eu tinha a 

PUC, prestei neste ano e passei. 

 

Pesquisador: E porque a PUC? 

Entrevistado: Porque é perto e casa e muito fácil de chegar. Tenho ainda alguns amigos 

que me indicaram a faculdade. Claro que tem prós e contras. Mas no geral eu estou 

gostando muito. 

 

Pesquisador: Você poderia me dizer que fatores mais influenciaram você para ingressar 

no Ensino Superior, na faculdade? Tipo amigos, família, propaganda, ou mesmo o 

mercado de trabalho. 

Entrevistado: Eu sempre soube que fazer uma faculdade é bom para o crescimento 

profissional. Tem muita gente que faz e não consegue. Então precisa de força de vontade 

também. Não adianta fazer e não entender nada, não estudar, não se dedicar. Eu quero 

terminar bem e fazer ainda um pós. 

 

Pesquisador: E você já trabalha? 

Entrevistado: Eu trabalho no shopping para ganhar algum dinheiro. Mas lógico que não é 

o que quero. O que quero mesmo é trabalhar na área administrativa de alguma grande 

empresa. 

 

Pesquisador: E, com o seu trabalho você precisa ajudar em casa? Com quem você mora? 

Entrevistado: Eu moro com minha mãe, meu pai e 2 irmãos. Eu ajudo um pouco sim. É 

importante. Meus pais sempre me mostraram essa responsabilidade e querem que eu tenha 

a mesma. Mas têm muito orgulho de eu estar na faculdade. 

 

Pesquisador: E por quê? Eles fizeram faculdade também? 

Entrevistado: Fizeram sim. Acho que é legal pra eles perceber que eu também estou 

fazendo. E me incentivam também. Vivem me apoiando. 

 

 

 



	  
	  
	  

	  
	  

	  

118	  

	  

Pesquisador: Eles pagam a faculdade? 

Entrevistado: Sim e também estou tentando uma bolsa. Acho que vai dar certo. A 

faculdade tem alguns programas aqui que estou me informando. Já é uma ajuda né. 

 

Pesquisador: Certamente. Eu gostaria de entender mais um pouco, se além da sua família, 

outros fatores a influenciaram na escolha da faculdade. Como por exemplo, propaganda, da 

PUC e de outras instituições. Você se lembra se isso a ajudou a escolher? 

Entrevistado: Sim. Eu pesquisei mais pela internet e tenho uma crítica a fazer. Os site são 

muito ruins, principalmente o da PUC. Tive dificuldade de encontrar as informações que 

precisava. Tive que pedir ajuda a um amigo para me inscrever no vestibular. Mas acho que 

é tudo assim mesmo. 

 

Pesquisador: E outras informações sobre a faculdade fora da internet, você viu? 

Entrevistado: Eu ouvi falar de todas que me interessei. Por amigos, no Facebook e 

também meus pais como eu disse. 

 

Pesquisador: Seus amigos foram importantes para a sua escolha correto? 

Entrevistado: Sim. Eu sempre conversei com amigos, e acho importante na hora de tomar 

uma decisão levar em conta a opinião deles. 

 

Pesquisador: Mudando um pouco o rumo da conversa. Qual a renda da sua família? Não 

precisa falar exatamente. É só para o dado da pesquisa aqui. Entre 5 e 10 salários, ou mais. 

Entrevistado: Acho que mais de 10 salários. 

 

Pesquisador: O preço da mensalidade da faculdade pesou na escolha?  

Entrevistado: Um pouco. Mas acho que vale a pena investir numa boa faculdade. É 

preciso fazer uma esforço na hora de pagara mas é bom para o futuro. 

 

Pesquisador: Puc 4, entre perceber que esta necessidade de estudar, fazer uma faculdade 

e, efetivamente prestar o vestibular, fazer sua matrícula, quanto tempo mais ou menos 

levou? 
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Entrevistado: Eu pensei um pouco, mas entre terminar o médio e prestar o vestibular acho 

que foi mais ou menos um ano. Acho que é uma decisão bem importante. Afinal vou ficar 

aqui pelo menos quatro anos não é. 

Pesquisador: Pois é. Importante decisão. Já estamos chegando ao final. Qual é 

importância para você de ter concluído um curso superior. 

Entrevistado: Acho importantíssimo. Sem o diploma hoje é impossível ter uma profissão, 

ganhar a vida e tudo o mais. Acho que o mercado de trabalho é cada vez mais competitivo 

e exige que a gente aprenda e aprenda e aprenda. E fique sempre ligada nas novidades e 

atualidades do mercado. Hoje ainda que tudo é muito concorrido.  

 

Pesquisador: Então a Faculdade para você tem a maior importância para o seu futuro não 

é? 

Entrevistado: Com certeza. Eu acho que sem a faculdade seria difícil. 

 

Pesquisador: E como você se vê depois de formada? Você tem quais objetivos? 

Entrevistado: Ah. Eu quero trabalhar na área, numa empresa legal e ganhar dinheiro 

também não faz mal né. 

 

Pesquisador: Vera, qual o seu meio de transporte para chegar à faculdade. 

Entrevistado: Eu venho de ônibus. 

 

Pesquisador: Então muito obrigado, Puc 4 e sucesso. 

Entrevistado: De nada, obrigada! 

 

 

Entrevistado: Puc 5  

Puc-SP - Curso: Administração 

Duração: 21” 

 

Pesquisador: Olá Puc 5, primeiro gostaria de perguntar quando você reconhecer que havia 

a necessidade de fazer uma faculdade. 

Entrevistado: Eu sempre quis fazer faculdade para conseguir entrar no mercado de 

trabalho e poder progredir na vida.  
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Pesquisador: E porque o curso de Administração? 

Entrevistado: O curso de Administração é bem abrangente, o campo profissional é amplo, 

e encontramos muitas funções no mercado de trabalho, podendo atuar como contador, 

fiscal, professor e auditor, nas áreas de tributação, análises financeiras e outras.  

Gostei da grade que é bem estruturada aqui na PUC.  Ao decidir seguir a carreira de 

Administradora, escolhi a PUC por causa do Fies, que vou solicitar pelo menos um 

desconto. Já estou vendo isso.  

 

Pesquisador: E quem a incentivou a estudar? 

Entrevistado: Meus pais. Sempre quiseram que eu estudasse e progredisse na vida. Eles 

não tiveram tanto estudo e acho que tem confiança que eu possa ter uma vida melhor. 

 

Pesquisador: E quem mais ou o que mais te influenciou? 

Entrevistado: Em princípio, por influência de alguns administradores, colegas do meu 

pai., Eles me falavam sobre o curso e me fizeram compreender que a administração está 

presente em todas as empresas. Hoje, mesmo no primeiro ano posso afirmar que estou no 

caminho certo. Gosto muito dos professores, dos amigos que estou fazendo, além disso, a 

administração abre um leque de oportunidades num mercado de trabalho cada vez mais 

competitivo, porém, sempre cheio de opções para os profissionais desta área.      

 

Pesquisador: Você se mostra bastante esclarecida sobre os seus objetivos com a 

faculdade. Como você se vê no mercado de trabalho e quando você percebeu esta 

importância da faculdade na formação profissional? 

Entrevistado: Na verdade, iniciei o curso em outra instituição e, no 2° ano me transferi 

para a PUC. Aqui, fui muito bem recebida, principalmente pelos meus professores. E eles 

parecem que estão preocupados com a formação de nós alunos para nos deixar aptos a 

enfrentar o mercado de trabalho – este comprometimento tem ajudado bastante aos alunos, 

para não encontram dificuldades para ingressarem nas empresas. 

 

Pesquisador: Já que você tocou no assunto, qual você acha que é a exigência do mercado 

de trabalho atual e no futuro? 

Entrevistado: Eu acho total. Se não tivermos um diploma acho que aí fica difícil. 
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Pesquisador: Com quantas pessoas você mora? 

Entrevistado: Com quatro, com minha mão e 3 irmãs. 

 

Pesquisador: Quantas são responsáveis pelas despesas? 

Entrevistado: Minha mãe e minha irmã. 

 

Pesquisador: Que região você mora? 

Entrevistado: Na região de Pinheiros. 

 

Pesquisador: Você poderia me dar uma noção da sua renda familiar? Não precisa falar o 

valor mas é até 5 salários ou superior, até 10 salários mínimos. 

Entrevistado: Acho que é mais de 10 salários. 

 

Pesquisador: Patrícia, me diga uma coisa: quando você resolveu voltar a estudar como 

surgiu o Eniac? Você procurou por outras instituições?  

Entrevistado: Na verdade tenho uma amiga que estuda aqui e me indicou, mas eu vim 

exclusivamente por causa de indicações de amigos e pela história da PUC. A tradição 

conta bastante.  

 

Pesquisador: Mas você não fez nenhuma outra pesquisa em outras faculdades? 

Entrevistado: É que tenho uma amiga que me indicou e resolvi prestar o vestibular. Ainda 

bem que passei.  

 

Pesquisador: Além da sua amiga que comentou e indicou a PUC você viu alguma 

propaganda? 

Entrevistado: Sim, pela Internet. Eu passo aqui na frente sempre também. Por causa do 

trabalho da minha mãe que é aqui 

 

Pesquisador: Você é a única pessoa que tem curso superior na sua casa? Da sua família 

algum já cursou? 

Entrevistado: Sim, minha mãe e minha irmã. Eu sou a do meio e quero terminar. 
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Pesquisador: Além disso que você não falou de preço. Isso impactou a sua escolha?  

Entrevistado: O preço não pois não sou eu que pago. Meu pai, que é separado da minha 

mãe banca. Então não é isso. O preço acho alto, mas para uma faculdade de qualidade 

precisa né. 

 

Pesquisador: E entre perceber que esta necessidade de estudar, fazer uma faculdade e, 

efetivamente prestar o vestibular, fazer sua matrícula, quanto tempo mais ou menos levou? 

Entrevistado: Acho que foi uma decisão bem pensada. Pois sempre quis fazer faculdade. 

Aí foi chegando o tempo de decidir e foi normal. Acho que no mesmo ano. 

 

Pesquisador: Mas você disse que sempre quis fazer faculdade? Desde quando?  

Entrevistado: Acho que desde que eu tinha 15, 16 anos. 

 

Pesquisador: E nesta época você lembra porque tinha este desejo? Quem ou o que te 

influenciava naquela época? 

Entrevistado: Meus professores, meus pais e minha irmã que já estudava. Acho que eles 

foram importantes para eu estar aqui hoje. 

 

Pesquisador: E pra chegar aqui todo dia, como você faz? 

Entrevistado: Venho com minha mãe e volto de ônibus, às vezes de carona. 

 

Pesquisador: Obrigado Puc 5. 

Entrevistado: Por nada. 

 

 

Entrevistado: Puc 6  

Puc-SP - Curso: Administração 

Duração: 17” 

 

Pesquisador: Puc 6, porque você acha que é importante fazer uma faculdade? 

Entrevistado: Acredito que muitos conheçam pessoas que ingressaram na faculdade 

somente para dizer “eu faço faculdade”. Mas o que é fazer faculdade? É aprender, 

conhecer mais, buscar entrar no mercado de trabalho. 
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Pesquisador: Você tem bastante consciência disso não é. Qual sua idade? Você acha que 

os seus colegas de sala pensam assim? 

Entrevistado: Eu sou o mais velho da turma. Tenho 28 anos e acho que muitos jovens 

quando se estão no final do ensino médio passam por inúmeras cobranças da sociedade 

pela escolha de um curso superior. Eles se sentem na obrigação de fazer tal escolha e 

muitas vezes não se sentem preparados para assumir uma decisão que a princípio tem a 

imagem de que será “para o resto de suas vidas”. 

Na verdade acho que não dá pra saber muito bem o que fazer com 18, 19 anos. Foi até bom 

eu entra um pouco mais tarde. 

 

Pesquisador: É. E porque você adiou a sua entrada no curso superior? 

Entrevistado: Eu já trabalhava numa empresa e não dava tempo. Tinha que ajudar em 

casa e sempre estava sem dinheiro ou não tinha tempo para estudar. Ano passado a coisa 

aliviou e resolvi prestar o vestibular na PUC. 

 

Pesquisador: E foi pressão da empresa também? 

Entrevistado: A gente sempre quer melhorar e a empresa também deixa meio claro que se 

você não estudar não vai progredir. Via meus colegas fazendo, terminando. Foi dando 

vontade. Mas estou aqui para melhorar no trabalho, ganhar mais.  

 

Pesquisador: E além da empresa, quem ou o que lhe influenciou também? 

Entrevistado: Acho que minha vida toda meus pais quiseram que eu fizesse faculdade. 

Eles não tem nem o ensino médio e achavam importante eu ter estudo para conseguir mais 

na vida do que eles conseguiram.  

 

Pesquisador: E as outras faculdades da cidade? Você também procurou? 

Entrevistado: Prestei no Mackenzie também e passei mas agora quero terminar aqui. Eu 

gosto da PUC. O pessoal é legal e considero ótimos os professores. 
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Pesquisador: E a propaganda, você acha que influenciou um pouco? 

Entrevistado: Não. Na verdade eu já conhecia a PUC, pela história e pela tradição, assim 

como o Mackenzie. Então segui pelo que eu sabia. 

 

Pesquisador: Entendo. Então você já tinha opinião formada não é? 

Entrevistado: Acho que é isso. 

 

Pesquisador: Qual é a sua renda familiar? 

Entrevistado: Não vou falar o valor mas entre 10 e 15 salários. 

 

Pesquisador: Ok. E quantas pessoas moram com você? 

Entrevistado: Hoje moro sozinho. 

 

Pesquisador: Obrigado Puc 6. Sucesso! 

Entrevistado: Obrigado. 
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