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RESUMO 

O presente trabalho busca apresentar a Teoria do Comportamento Planejado - TPB de Icek 

Ajzen e verificar se o modelo de estudo das atitudes de Ajzen pode contribuir para explicar as 

escolhas dos alunos de graduação por determinada marca educacional. Para isso foram 

apresentadas as teorias gerais das atitudes com colaboração dos conceitos de Motivação e 

Necessidades Humanas, bem como a evolução dos conceitos de Teoria da Ação Racional para 

a teoria do Comportamento Planejado. O contexto brasileiro demonstra uma competitividade 

cada vez maior, a partir do aparecimento de novos cursos e faculdades entre 2002 e 2010. 

Esse crescimento aumentou o número de vagas e diminuiu a quantidade de alunos 

matriculados em cada faculdade. Nesse sentido, torna-se necessário conhecer os aspectos que 

direcionam os alunos a escolherem a Instituição de Ensino Superior - IES. A fim de verificar 

o comportamento dos alunos e a influência das atitudes em suas decisões, a percepção dos 

gestores da IES e se as variáveis utilizadas conforme o modelo do comportamento planejado 

sugerido por Ajzen são suficientes para obter resultados estatisticamente significativos, foram 

aplicadas uma pesquisa não estruturada com os gestores da IES Alfa e com alunos 

ingressantes seguindo o modelo proposto por Ajzen com algumas adaptações para o estudo de 

caso e ao padrão brasileiro. Após a análise dos dados com o auxílio do software SPSS, 

percebeu-se que entre as 36 variáveis iniciais, somente 9 possuíam correlações 

estatisticamente significativas, o que permite identificar o comprometimento do aluno para 

com o curso e a faculdade, a relação entre preço e marca e a grande influência familiar em 

detrimento à propaganda em suas atitudes. Contudo, pela exclusão de variáveis importantes 

para o estudo do modelo de atitudes de Ajzen, houve uma inviabilização de sua aplicação. 

Assim, verificou-se que os componentes de maior relevância para os alunos, diferem dos 

componentes apontados pela gestão administrativa da IES, o que poderá ocasionar na 

incorreta aplicação de sua comunicação para atrair os futuros alunos. 

 

Palavras-chave: Atitudes; Ajzen; Mercado Superior Educacional; Teoria do Comportamento 

Planejado.  
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ABSTRACT 

This work seeks to present the Theory of Planned Behavior - Icek Ajzen TPB and check if the 

model study of the attitudes of Ajzen may contribute to explain the choices of undergraduates 

by determined educational brand. To this end we presented general theories of collaboration 

with attitudes of the concepts of Motivation and Human Needs and the changing concepts of 

the Theory of Reasoned Action to the theory of Planned Behavior. The Brazilian context 

demonstrates an increasing competitiveness, from the appearance of new Courses and 

Colleges between 2002 and 2010. This growth has increased the number of vacancies and 

decreased the number of students enrolled in each College. In this sense, it is necessary to 

know the aspects that direct students to choose the Higher Education Institution - IES. In 

order to verify the behavior of the students and the attitude influences in their decisions, the 

managers' perception of the IES and if the variables used as the planned behavior model 

proposed by Ajzen are sufficient to get statistically significant results, we applied an 

unstructured research with managers and IES Alpha managers and students entering, 

following the model proposed by Ajzen with some adaptations to the case study and the 

Brazilian standard. After analyzing the data with SPSS software, it was noticed that among 

the 36 initial variables, only 9 had statistically significant correlations, which identifies for 

student engagement with the Course and the Faculty, the relationship between price and brand 

and great family influence over their attitudes to advertising. However, the exclusion of key 

variables for the attitudes model study of Ajzen, there was an unfeasibility of its application. 

Thus, it was found that the most important components for students, differ from 

Administrative Management of Institutions of Higher Education, which may result in an 

incorrect application of its communication to attract prospective students.  

 

 

Keywords: Attitudes; Ajzen; Higher Educational Market, Theory of Planned Behavior.  
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INTRODUÇÃO 

Todas as escolhas dos indivíduos, sejam elas pessoais ou profissionais, passam 

necessariamente por fases. Ao buscar a compreensão dessas fases, algumas áreas se 

relacionam com conceitos ora distintos ora correlatos como a psicologia, a administração e o 

marketing, por exemplo. 

Uma escolha de grande importância ocorre quando se deseja cursar uma Instituição de 

Ensino Superior – IES. Frente à ampliação do número de IES no estado de São Paulo e a 

utilização de métodos de precificação em detrimento à qualidade de ensino, torna-se 

necessário que essas IES utilizem novos recursos de marketing para garantir a sobrevivência e 

manutenção de suas marcas.  

Segundo informações obtidas junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP, para a regulamentação dos cursos de graduação no País 

no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, prevê-se que 

os cursos sejam avaliados periodicamente. Assim, os cursos de educação superior passam por 

três tipos de avaliação: para autorização, para reconhecimento e para renovação de 

reconhecimento.  

Em proposta similar, o Ministério da Educação – MEC estabelece algumas dimensões 

em sua avaliação para cadastramento ou recadastramento de Instituições de Ensino, 

percorrendo as solicitações tradicionais, focadas na qualidade do ensino e, em contrapartida, 

em dimensões específicas para algumas instituições, que incluem sua responsabilidade social, 

considerada especialmente no que se refere à inclusão social, ao desenvolvimento 

socioeconômico e, à defesa do meio ambiente, da produção artística, da memória e do 

patrimônio cultural. 

Essa contrapartida reforça conceitos sobre o esforço do Marketing Educacional em 

relação ao posicionamento/comunicação que frequentemente é desenvolvido por instituições 

de ensino (colégios, universidades, faculdades, entidades representativas destas instituições 

etc) junto aos usuários de seus produtos e serviços (estudantes, professores ou profissionais) 

ou a grupos sociais determinados ou ainda à própria comunidade. Entretanto, é preciso 

compreender algumas especificidades relativas ao comportamento do consumidor e suas 
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atitudes. Para isso, torna-se necessário fazer um levantamento de conceitos considerados 

fundamentais que poderão nortear a compreensão global do assunto. 

Inicialmente, para esse tipo de estudo, é necessária uma investigação sobre as ciências 

comportamentais cuja finalidade é compreender o comportamento do consumidor de forma 

mais eficaz e, para se obter diferentes visões e perspectivas, é preciso que se recorra a várias 

disciplinas, como a Psicologia, a Psicologia Social e a Sociologia. Dentre elas, a Psicologia 

Social terá um destaque maior, pois é ela que trabalha melhor o conceito de interação entre 

indivíduos ou entre indivíduos e objetos. 

A partir do momento em que se percebe a interação entre pessoas e entre pessoas e 

objetos, faz-se necessário verificar suas motivações que podem ser geradas por influências 

internas – considerando os conceitos de necessidades, ou externas – levando em conta os 

grupos de influência, por exemplo. Ao mesmo tempo em que são analisadas as motivações de 

um indivíduo, deve-se proceder a verificação de suas intenções, que ocorrem previamente a 

ela. 

Assim como as necessidades, o estudo das crenças é indispensável, uma vez que, 

mesmo sabendo que é possível modificá-las a partir de uma nova situação, as normas, 

comportamento, saliência e o controle que as crenças estabelecem no decorrer da vida, podem 

afetar as atitudes de um indivíduo ao escolher uma IES. 

Nessa totalidade, surge a atitude como um dos componentes de maior importância, 

pois ela é, entre as variáveis que formam os estudos sobre o comportamento do consumidor, 

um dos poucos elementos que podem ser mensuráveis de forma direta. Em se tratando de um 

contexto mercadológico, as atitudes adquirem um papel basilar, demonstrando o tipo de ação 

a qual o indivíduo está engajado. 

Como subsídio ao estudo dos conceitos das atitudes, o presente trabalho valeu-se 

principalmente dos autores Martin Fishbein e Icek Ajzen. Martin Fishbein (1963, 1967) 

desenvolveu por volta de 1960, sobretudo, o conceito da Teoria da Ação Racional - TAR, a 

qual admite a racionalidade humana a partir da utilização de informações disponíveis e a 

avaliação de implicações dos respectivos comportamentos com o objetivo de decidirem por 

sua realização. Posteriormente, ao rever e expandir a TAR, Icek Ajzen (1991a; 1991b) e 
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outros estudiosos (BAMBERG; AJZEN; SCHMIDT, 2003; DAVIS; AJZEN; SAUNDERS; 

WILLIAMS, 2002) perceberam que além das previsões que se referem às crenças 

comportamentais e normativas, era preciso inserir outro elemento: as crenças sobre controle. 

Então, a fim de identificar a presença de fatores que possam facilitar ou impedir o 

desempenho de um comportamento, ou melhor, a identificação da percepção de controle 

sobre o comportamento, nasceu a Teoria do Comportamento Planejado – TCP por volta de 

1985. 

Perante o exposto acima, esse trabalho tem como finalidade responder se o modelo de 

estudo das atitudes de Ajzen pode contribuir para explicar as escolhas dos alunos de 

graduação por determinada marca educacional. 

 

OBJETIVO GERAL 

Conhecer o papel das atitudes como influenciadoras do comportamento dos alunos no 

processo de escolha da marca educacional. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analisar o comportamento dos alunos de graduação e a influência de suas atitudes com 

relação às suas decisões e ações por meio de análises estatísticas. 

- Verificar se as percepções dos gestores com relação aos motivos que os alunos consideram 

como mais relevantes ao escolher uma IES condizem com os resultados indicados pelos 

próprios alunos nas pesquisas. 

- Avaliar se as variáveis utilizadas conforme o modelo do comportamento planejado sugerido 

por Ajzen (1985) são suficientes para obter resultados estatisticamente significativos. 
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JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TEMA E CONTRIBUIÇÕES 

O ambiente competitivo vem sofrendo transformações anualmente em todos os setores 

da economia, o que inclui, também, o setor educacional. O fato de se apresentarem no 

mercado os novos entrantes (concorrentes), com novos serviços, estruturas, produtos e 

tecnologias torna o ambiente ainda mais complexo. 

Segundo as pesquisas da Hope Consultoria (2010), o Censo de 2008 apresentou, no 

Estado de São Paulo, uma queda significativa na proporção entre ingressante e vaga 

disponível, se comparado a 2002 (FIGURA 1). Cabe a ressalva de que parte do percentual 

considerado ocioso é considerado pelas IES como margem de segurança e, segundo as 

próprias IES, é mantido para responder às mudanças normativas frequentes do MEC, uma vez 

que o governo é quem regula diretamente a educação superior no Brasil. Isso corresponde, 

segundo as pesquisas da Hope Consultoria (2010) à 30% dos 58% considerados e os demais 

28% são efetivamente ponderados como ociosidade. 

 

Figura1: Relação Ingressante/Vagas no Setor Privado em São Paulo. 

 

Fonte: BRAGA, Ryon. Análise Setorial do Ensino Superior Privado do Brasil. Hope Consultoria. Foz 

do Iguaçu (PR), 2010. 

 

Quando comparado com o Brasil, percebe-se que essa relação não está tão distante, o 

que pode indicar um novo cenário competitivo mundial no ensino superior (FIGURA 2). 
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Figura 2: Relação Ingressante/Vagas no Setor Privado em São Paulo e Brasil. 

 

Fonte: BRAGA, Ryon. Análise Setorial do Ensino Superior Privado do Brasil. Hope Consultoria. Foz 

do Iguaçu (PR), 2010. 

Contudo, é preciso fazer uma análise da quantidade de vagas oferecidas e a quantidade 

de alunos matriculados e, ao verificar os dados, é possível perceber que a quantidade de vagas 

ofertadas pelas IES em São Paulo, região Sudeste e no Brasil, é bem superior à quantidade de 

alunos matriculados nas mesmas regiões (FIGURA 3). 

 

Figura 3: Comparativo das Estatísticas de Crescimento em São Paulo, Sudeste e Brasil. 

 

Fonte: BRAGA, Ryon. Análise Setorial do Ensino Superior Privado do Brasil. Hope Consultoria. Foz 

do Iguaçu (PR), 2010. 

 

Uma pesquisa sobre Índice de Imagem e Reputação das IES realizada em 2009 pelo 

Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de 
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São Paulo – SEMESP, apontou tradição, qualidade de ensino e corpo docente de gabarito 

como constructos significativos na escolha de uma IES, conforme demonstra a figura 4: 

 

Figura 4: Constructos que tornam uma IES mais significativa. 

 

Fonte: SEMESP – Sindicato das Entidades Mantenedorasdo Ensino Superior no Estado de São 

Paulo. Pesquisa: Índice de Imagem e Reputação, 2009. 

A partir dessas informações, torna-se relevante compreender o que influencia a tomada 

de decisão do aluno ao escolher a IES e se o modelo de atitude de Ajzen pode auxiliar nessa 

descoberta. 

Ao buscar maiores informações sobre os estudos que já tinham sido realizados sobre o 

tema, percebeu-se que estudar a relação atitudes e alunos ou sua escolha é um procedimento 

pouco comum. A grande maioria dos artigos já publicados procura identificar as atitudes com 

relação às estratégias de aprendizagem dos alunos, como o artigo de Tavares et al. (2003), a 

relação do aluno com o curso em um período posterior ao ingresso como, por exemplo, o 

estudo de Magalhães e Redivo (1998) ou as Políticas de Avaliação do Ensino Superior, como 

em Gomes (2002). Os estudos que mais se aproximaram dessa perspectiva foram o de Neiva 

(2005), com o artigo “Um estudo sobre a maturidade para a escolha profissional de alunos do 

ensino médio” – embora, esse  artigo esteja mais relacionado com os fatores determinantes da 

maturidade dos jovens estudantes –  e o Bardagi (2008) faz menção sobre as escolhas e 

evasões, mas não relaciona a atitude em seus conceitos. Perfeito et al. (2004) também faz 
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menção sobre os fatores que influenciam a atratividade de um curso específico de nível 

superior, porém também não enfatiza as atitudes.  

Enfim, perante os dados acima, acredita-se na importância de se estudar as atitudes 

com ênfase no modelo de Ajzen com o propósito de aplicação em uma IES. 

 

METODOLOGIA DE PESQUISA 

A abordagem metodológica utilizada foi um estudo qualitativo com enfoque no estudo 

de caso. Quanto aos estudos relacionados às pesquisas qualitativas, Godoy (1995a, p. 62) 

acredita que, ao se considerar a forma e os objetivos, podem-se constatar diferenças no 

método. Godoy ainda pontua inúmeras características consideradas essenciais para que se 

possa identificar esse tipo de pesquisa: 

(1) O ambiente natural como fonte de dados e o pesquisador como 

instrumento fundamental; (2) O caráter descritivo; (3) O significado que as 

pessoas dão às coisas e à sua vida como preocupação do investigador; (4) 

Enfoque indutivo. 

O enfoque no estudo de caso, por seu turno, possibilita uma análise profunda de uma 

unidade de estudo, ambiente, sujeito ou situação específica. Esse tipo de abordagem é 

amplamente utilizado em pesquisas de administração, principalmente quando não há 

possibilidade de controle total sobre os eventos analisados ou quando a situação é atual e 

somente tem sentido dentro de um determinado contexto (GODOY, 1995a). 

Schramm (1971) defende que o estudo de caso tem como essência a clareza de uma 

decisão única ou de um conjunto de decisões, ou seja, os motivos, das decisões, a maneira 

como foram implementadas e, principalmente, os resultados obtidos. Complementando, Yin 

(2010, p. 39) observa que “o estudo de caso é uma investigação empírica que 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”. 

O procedimento de estudo de caso adotado no trabalho que ora se apresenta utilizou o 

protocolo para estudo de caso adaptado de Yin (2010), o qual defende que sua utilização “é 
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uma maneira importante de aumentar a confiabilidade da pesquisa de estudo de caso”. 

Portanto, sequencialmente, serão apresentados a visão geral do projeto, abordando as 

unidades de análise utilizadas, as questões de estudo que serviram como base para a 

construção do trabalho, os procedimentos de campo e procedimentos de análise, considerando 

a adequação padrão ao modelo de Ajzen (1985). 

 

Protocolo do Estudo de Caso 

a- Visão geral do projeto 

As unidades de análise do estudo de caso foram, em primeiro lugar, as atitudes na 

tomada de decisão dos alunos ingressantes no mercado de ensino superior. Acredita-se que ao 

estudar os alunos de uma IES específica, possivelmente serão encontradas as respostas sobre 

os motivos que os levam a escolher por uma IES específica. 

Dentre os alunos, buscou-se o perfil de ambos os sexos, com idade a partir de 17 anos, 

que tenham optado pelos cursos matutinos e noturnos de graduação oferecidos pela IES Alfa 

(nome fictício) em 2013. 

A outra unidade de análise considerada foi a própria IES Alfa, pois por meio das 

informações obtidas por ela, foi possível contrapô-las aos resultados da pesquisa com os 

alunos ingressantes. Além disso, ela foi utilizada por se tratar de uma Instituição regional, de 

fácil acesso e conveniência para se adquirir os dados necessários à aplicação do modelo de 

Ajzen e às informações pertinentes à própria IES. Segundo Acevedo e Nohara, (2009, p. 56) 

“na amostragem não probabilística por conveniência, as pessoas são selecionadas de acordo 

com a conveniência do pesquisador. São os sujeitos que estão ao alcance do investigador”. 

Serão utilizadas as informações obtidas junto à própria IES e as percepções dos gestores 

(coordenadores de curso e administrativos) para compor a triangulação dos dados. 

 

b- Perguntas de Pesquisa 
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Mesmo que o foco da pesquisa seja o modelo de atitudes sugerido por Ajzen (1985), 

outras perguntas de pesquisa serão pertinentes. Assim, acredita-se que essa pesquisa 

proporcionará dados também relevantes sobre os critérios utilizados pelos alunos ingressantes 

durante o processo de escolha, os componentes envolvidos nessa seleção e, principalmente, se 

o modelo de estudo das atitudes sugerido por Ajzen (1985) pode contribuir para explicar as 

escolhas desses alunos de graduação por determinada marca educacional. Cabe ressaltar que a 

análise com os alunos ingressantes foi feita em nível individual, pois se busca identificar suas 

percepções, intenções e respectivas características na tomada de decisão.  

Inicialmente, foi desenvolvido um questionário no modelo Likert, com escalas de 1 a 

10, sem considerar uma ordem lógica de perguntas e, posteriormente, após a realização do 

pré-teste com cerca de 15 alunos, foi adotado o questionário sugerido por Ajzen (Sample TPB 

Questionnaire) como modelo para que fosse possível validar a teoria do comportamento 

planejado, considerando a escala de 1 à 7. Tal procedimento, contudo, foi submetido a 

adaptações para o modelo de aplicação brasileiro, em que 1 normalmente corresponde a um 

desacordo total por parte do entrevistado e 7, uma concordância total; além das adaptações 

quanto às variáveis utilizadas perante o estudo de caso. Esse questionário buscou levantar os 

constructos mais pertinentes relacionados ao tema proposto. 

 

c- Procedimentos de Campo 

A coleta de dados foi desenvolvida a partir da triangulação dos dados para que se 

possa fazer uma análise mais minuciosa contando com diferentes fontes de evidência. Serão 

aplicados questionários para os alunos ingressantes, entrevistas com os gestores da IES e 

análise dos registros internos. 

Para os alunos ingressantes, foi utilizado um questionário adaptado do modelo de 

atitude de Ajzen (1985), a fim de identificar as crenças visíveis ou salientes, que 

proporcionam uma noção sobre as características do objeto, seguindo do fator força da crença 

para averiguação dos conhecimentos de características específicas sobre o objeto por parte do 

entrevistado e, por último, questões que poderiam indicar uma avaliação positiva ou negativa 

sobre o objeto pesquisado (MOWEN; MINOR, 2003). Como mencionado anteriormente, os 
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modelos de questionários utilizados foram do tipo Likert com o auxílio da ferramenta Google 

Docs. 

Com relação aos gestores, foi utilizada uma entrevista não estruturada cuja finalidade 

era fazer um levantamento acerca das respectivas percepções com relação aos motivos que 

remetem às escolhas dos alunos e a forma como a IES utiliza essas informações 

estrategicamente na atração de alunos. Também foram analisados os registros internos, com o 

intuito de se comporem as informações obtidas por meio da literatura do trabalho e das 

pesquisas de campo. 

 

d- Plano de Análise 

A primeira proposta para o plano de análise foi verificar se as equações 

correspondentes aos modelos das Teorias da Ação Racional e do Comportamento Planejado 

podem ser aplicadas perante as variáveis escolhidas e se elas refletem a realidade apontada 

nas pesquisas com os alunos ingressantes, a fim de fazer uma adequação padrão adaptada ao 

modelo de atitudes de Ajzen (1985). Essa equação refere-se a (AJZEN; FISHBEIN, 1980): 

ATc = ∑ CCi . ACi e i=1,  (1) 

Onde: 

ATc é a Atitude em Relação ao Comportamento 

CC é a Força da Crença Comportamental 

AC é a Avaliação das Consequências 

i é o indivíduo estudado 

E, posteriormente, a utilização da equação referente à Norma Subjetiva, ou seja,  

NS = ∑ CNi .Moi (2) 
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Em que: 

NS é a Norma Subjetiva,  

CN é a Força da Crença Normativa,  

MO é a Motivação para Concordar com Referente 

i é o indivíduo estudado 

Paralelamente, após o uso da triangulação dos dados durante os procedimentos de campo e 

com o auxílio do editor de planilhas do Google Docs, foi utilizado o software SPSS para o 

tratamento dos dados e, a partir dele, foram empregadas as ferramentas Alpha de Cronbach 

para verificação de confiabilidade, Análise Fatorial Exploratória a fim de verificar as 

variáveis que se correlacionavam de forma satisfatória e criar grupos de correlação, 

Estatísticas Descritivas e Frequências para compreender a média, moda, mediana, desvio 

padrão, assimetria e curtose. Esses elementos convergem na Correlação necessária para 

avaliar os dados mais relevantes e aplicar ao Qui-Quadrado, com o intuito de levantar os 

percentuais com maiores índices de relação, o Teste T para comprovar os dados observados, a 

Anova para contrapor as principais variáveis, a Regressão Linear para verificar a 

colinearidade e a normalidade e, ao final, foram retirados os valores atípicos (outliers) para 

analisar as mudanças nos dados por meios da Regressão Linear.   

Vale ressaltar que é preciso se preparar para os resultados, pois como afirma Yin 

(2010, p. 40): 

A investigação do estudo de caso enfrenta a situação tecnicamente 

diferenciada em que existirão muito mais variáveis de interesse do que 

pontos de dados, e, como resultado conta com múltiplas fontes de evidência, 

com os dados precisando convergir de maneira triangular, e como outro 

resultado beneficia-se do desenvolvimento anterior das proposições teóricas 

para orientar a coleta e a análise de dados. 

 

Porém, é preciso destacar que os questionários seguirão o modelo proposto por Ajzen (1985), 

mas serão construídos de forma adaptada ao objeto proposto por esse trabalho. 
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ESTRUTURA DO TRABALHO 

O presente trabalho foi estruturado para atender aos objetivos desse estudo de forma 

coerente a fim de facilitar o entendimento dos leitores. 

Anterior ao estudo mais aprofundado do tema principal que são as Atitudes, foram 

expostos os conceitos de Motivação e Necessidades Humanas no primeiro capítulo a fim de 

apresentar ao leitor a base geral dos estudos sobre o Comportamento do Consumidor. Dentro 

desse capítulo, é possível encontrar a conceituação relacionada aos fatores que podem 

influenciar a motivação e, mais especificamente, os fatores externos e internos ao indivíduo. 

Dentre os autores referenciados para os estudos desse tópico estão Levy (1992), Maslow 

(1943; 1954) e Serralvo (2009) com maior ênfase. 

A partir do segundo capítulo, o objetivo do estudo foi fazer um levantamento da 

história das atitudes, incluindo a visão da Psicologia Social e pontuando a formação, 

dimensões e funções das atitudes, bem como as possibilidades de mudanças nas atitudes com 

o auxílio do conceito de dissonância cognitiva. 

A história das atitudes teve um destaque para os autores Ajzen (1991), Fishbein 

(1968), Allport (1935), Rodrigues (1973), Churchill Jr. e Petter (2000), Zielinski e Robertson 

(1982), Engel, Blackwell e Miniard (2000), Silverstein; Stalk Jr. (2001), Schultz; Schultz 

(1992). Nesse contexto, alguns autores se destacaram para assuntos específicos como Allport 

(1935), Rodrigues (1973) e Lambert e Lambert (1968) para o estudo das atitudes na 

Psicologia Social. 

Para a Formação das Atitudes, Davidoff (2001), Rodrigues (1979), Crutchfield et al. 

(1969), Solomon (2002) e Fishbein e Ajzen (1975) foram os autores que mais contribuíram. 

Enquanto isso, Engel et al. (2000) e Gade (1998) foram destacados nas dimensões das 

atitudes, Gade (1998) e Katz e Kahn (1970) em suas funções, Davidoff (2001) em relação às 

mudança de atitudes e Festinger (1957), Serralvo (2009) e Solomon (2002) quanto à 

dissonância cognitiva. 

Buscou-se apresentar, no Capítulo 3, as Teorias da Ação Racional e do 

Comportamento Planejado desenvolvidos por Fishbein e Ajzen, assim como as crenças 
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comportamentais, avaliação das consequências, normas subjetivas, crenças normativas e 

motivação que estão incluídas nessa última teoria. Esse terceiro capítulo focou os estudos de 

Rodrigues et al. (2001), Ajzen (1991a), Ajzen (1991b), Ajzen (2002), Fishbein; Ajzen (1975) 

e foi responsável por demonstrar o modelo apresentado por Ajzen (1991) e que resultará no 

modelo de questionário a ser aplicado no estudo de caso. 

Por se tratar de um estudo direcionado às IES, buscou-se fazer, posteriormente, uma 

apresentação da realidade atual do Ensino Superior no Brasil segundo informações 

disponibilizadas pelo Ministério da Educação – MEC, pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP e uma apresentação de particularidades da 

Instituição de Ensino Superior Alfa. 

O Capítulo 5 apresenta os resultados das pesquisas realizadas com os alunos 

ingressantes da IES Alfa, bem como com seus gestores. Foram feitas contraposições entre os 

dados e análises estatísticas utilizando o software SPSS para avaliar a significância das 

variáveis. 

Por fim, as considerações finais apresentam as conclusões obtidas a partir dos dados 

teóricos sobre o tema, contrapondo com os resultados alcançados nas análises estatísticas e 

uma comparação com a visão dos gestores da IES Alfa. A partir dessas informações, foram 

apontadas as limitações do estudo, bem como as sugestões para novas pesquisas e aplicações 

do modelo. 
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CAPÍTULO 1 

 

MOTIVAÇÃO E AS NECESSIDADES HUMANAS 

Este capítulo aborda os temas Motivação e Necessidades Humanas com o intuito de 

posicionar os estudos das atitudes perante as causas dos comportamentos humanos. Para isso, 

tornou-se necessário apresentar as visões de Maslow (1943; 1954) e Freud (1996), uma vez 

que foram os estudiosos que mais contribuíram com o tema inicialmente. Contudo, a fim de 

aprofundar o conceito, buscou-se os fatores de influência internos e externos para a motivação 

e, entre os autores pesquisados, Serralvo (2009) foi quem mais contribuiu.  

A psicologia reconhece a história, a complexidade, a multicausalidade e o caráter 

avaliativo da experiência para o estudo do comportamento do consumidor. Além disso, 

salienta o papel da motivação a partir de características internas das pessoas, como por 

exemplo, o fato de sermos enérgicos e impulsivos. Mas não se podem considerar apenas as 

características internas das pessoas ao conceituar a motivação. Os estudos da motivação 

procuram compreender as causas do acontecimento do comportamento das pessoas. O termo 

motivação é derivado do verbo latin ‘‘movere’’, que significa ‘‘mover’’. Assim, a motivação, 

primeiramente, refere-se a um processo que move uma pessoa a determinados 

comportamentos (LEVY, 1992). 

Para Raaj e Wanderwossen (1978), há dois componentes principais na motivação: 

energia e direção. Em relação à energia eles acreditam que os comportamentos que envolvem 

o raciocínio, os atos e os sentimentos entre outros demandam o uso de uma energia interna, 

para se revelar. Já para canalizar a energia de maneira produtiva, a fim de alcançar o 

comportamento desejado, faz-se necessária a direção. Dessa forma, os autores acreditam que 

todo o comportamento do consumidor depende desses dois fatores, a saber: energia e direção. 

Para compreender as causas do comportamento das pessoas, é preciso um mergulho 

nas necessidades humanas. É essencial que a necessidade seja transformada em um motivo 

real capaz de induzir as pessoas a agirem. 
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As necessidades humanas são motivos de estudos de diversos autores que a 

classificaram com teorias próprias como é o caso de Maslow e Freud. Cada um deles tenta 

apresentar as melhores formas de explica-la. 

Dentre os vários trabalhos que Maslow (1943; 1954) realizou sobre Motivação, o mais 

citado em que apresenta suposições fundamentais para a teoria da motivação – “Uma teoria da 

motivação humana”- foi publicado em 1943 e ampliado na publicação de 1954 (SAMPAIO, 

2009). 

Segundo as proposições de Maslow (1943; 1954), por ser o indivíduo um todo 

integrado e organizado, não é possível considerar a motivação de um órgão como a boca, o 

estômago ou a genitália, por exemplo, mas se pode falar em motivação do indivíduo como um 

todo. As necessidades foram classificadas por Maslow de acordo com sua finalidade, a saber: 

necessidades fisiológicas, de segurança, de pertença e amor, de estima, de autorrealização ou 

autoatualização, desejos de saber e entender e necessidades de estética. Assim, é nítido que 

para Maslow, a motivação relaciona-se à existência de um propósito, finalidade ou objetivo, 

sendo que ao se sentir incomodado com relação a algo que tenha necessidade, o indivíduo se 

motivará até que seu objetivo seja atingido, o que caracteriza a necessidade como algo interno 

das pessoas (SAMPAIO, 2009). 

Maslow (1954) acolhe alguns conceitos da Psicanálise para a constituição de sua 

proposição motivacional. Ele admite a similaridade de que o desejo é sempre constante, 

embora seus objetivos e objetos estejam frequentemente sendo mudados pela pessoa. Mas ao 

falar em Psicanálise, Freud também deixou sua contribuição e atribuiu à motivação, um fator 

mais intrínseco à personalidade: as emoções. 

Com Freud (1996), a importância das características individuais que surgiram na 

infância se tornam aparentes na personalidade da vida adulta, as quais provavelmente foram 

registradas no inconsciente. Ele acredita que as forças psicológicas que moldam o 

comportamento dos indivíduos não fazem parte do consciente deles e à medida que crescem, 

muitos impulsos são reprimidos o que poderá ocasionar a não eliminação e falta de controle 

posterior. Esses impulsos poderão surgir em sonhos, comportamentos neuróticos e obsessivos, 

atos falhos e, em proporção maior, em uma psicose. Assim, Freud (1996) acredita que 

nenhum indivíduo consegue compreender suas motivações por completo. 
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Freud (1996) também associa a motivação a alguns conceitos de personalidade. Esta, 

para ele, é composta de três grandes sistemas: id, ego e superego, sendo que o id é composto 

pelos instintos e compreendido como a representação mais forte do mundo interno, e, nesse 

caso, são consideradas como representações psicológicas do desejo e necessidade que 

ocasionam a tensão. Sua função é buscar estabilidade, independente da tensão. Assim, o ego 

surge para buscar formas realistas de satisfação dessas tensões, integrando os impulsos dos 

instintos com as regras morais e sociais incididas pelo superego, que representa os valores e 

ideais tradicionais da sociedade, inibindo os impulsos do id. 

Dessa forma, ao buscar a satisfação das necessidades e baixar a tensão – o que é 

conhecido como deslocamento da libido ou energia, ocorrerá um acúmulo de energia que 

servirá como fonte de motivação constante do comportamento. Para reduzir a tensão, em meio 

à intranquilidade e insaciabilidade humana, o indivíduo movimentar-se-á, o que confirma que 

a motivação humana é alimentada pelos deslocamentos da libido (HALL; LINDZEY, 1984). 

De qualquer maneira e independente das teorias próprias ou não que surgiram, ao 

sentir uma tensão interior acometida por certa intensidade e tonalidade, distingue-se a 

necessidade e, sua satisfação ocorre a partir do momento em que o indivíduo se dirige para 

uma situação peculiar. Essa satisfação implica em uma espécie de dispositivo que movimenta 

o indivíduo a transferir uma carência que nem sempre é diretamente percebida para um nível 

consciente. Assim, em sintonia com a intensidade e tonalidade, são explícitas as necessidades 

do indivíduo com perfeita compreensão dos desejos e possibilidades de realização 

(MUCCHIELLI, 1981). 

Com outra concepção, Gutmán (1979), acredita na existência de duas classes de 

necessidades: a absoluta e a relativa. Ao sentir qualquer tipo de necessidade em uma situação 

na qual algum semelhante também sinta, ele chama de absoluta. Esse tipo de necessidade é 

limitada com relação à capacidade, pois se apagam à medida em que são satisfeitas. Já as 

relativas podem ser sentidas exclusivamente quando uma pessoa se sente superior às demais. 

Elas são consideradas insaciáveis, uma vez que estão intimamente ligadas à condição 

econômica dos indivíduos, ou seja, quanto maior o poder econômico, maiores poderão ser os 

anseios e, em uma escala social, as necessidades relativas podem até definir as posições dos 

indivíduos. 
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O grau de motivação das pessoas pode ser determinado por duas principais 

influências: externas e internas. As influências externas relacionam-se à cultura, classe social, 

grupos de referência e família; já as influências internas envolvem a percepção e a 

aprendizagem (SERRALVO, 2009). 

1.1Influências externas  

A sociologia e a antropologia destacam-se como importantes áreas de estudo no que se 

refere às influências externas é, portanto, nessa perspectiva, ou seja, aplicadas ao 

comportamento do consumidor, que as influências serão analisadas. 

As influências externas podem ser verificadas através de diversas formas e, no 

contexto desse trabalho, percebe-se que ao escolher um curso superior, as pessoas não se 

detêm apenas as suas preferências pessoais, pois, se baseiam também pela forma como são 

vistas por outras pessoas. O curso escolhido torna-se um meio de comunicação social, o que 

ocasiona a forma com que os outros a percebem. 

Segundo Serralvo (2009), a mudança de comportamento das pessoas é consequência 

da mudança de valores ocasionada pelas transformações culturais, sociais e econômicas, 

resultado de conquistas científicas e tecnológicas que afetam a vida das pessoas e da 

sociedade de diversas maneiras. 

A cultura é considerada como uma variável essencial para as necessidades e 

comportamentos de um indivíduo. Esse comportamento é vastamente adquirido, mesmo que 

em pessoas mais simples, possa ser direcionado pelo instinto. Por exemplo, em uma 

sociedade, com base em um processo de socialização que envolve a família e outras 

instituições, uma criança aprende por meio de um conjunto de valores básicos, percepções, 

preferências e comportamentos. Dessa forma, “a criança na América está exposta aos 

seguintes valores: realização e sucesso, atividade, eficiência e prática, progresso, conforto 

material, individualismo, liberdade, conforto externo, humanitarismo e juventude” (KOTLER, 

2000, p. 209). 

Mesmo considerando os aspectos históricos da cultura, em que a palavra carrega 

atribuições próprias de épocas mais remotas, o conceito antropológico se fixa como foco 
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desse estudo, pois sua atenção focaliza os atuais quadros culturais dos grupos e das sociedades 

no que diz respeito às normas, costumes, organização social, formas de atividade e aos 

utensílios e objetos dentre outros. Isso é complementado nas definições de Engel et al. (2000, 

p. 394) ao acreditar que cultura é “o conjunto de valores, ideias, artefatos e outros símbolos 

significativos que auxiliam as pessoas a comunicar, interpretar e avaliar os membros de uma 

sociedade”. 

Engel et al. (2000) sugerem que a cultura acontece em situações isoladas em que se 

solucionam os problemas de forma particular, pois para ele, a forma como o comportamento é 

visto ou sentido não pode ser o principal fator, pois a cultura não inclui instintos. Já para 

Hischman (1989), os mais diversos contextos a que se refere esse termo, incluindo os de 

organização e marketing, sobrepõem à concepção antropológica de cultura. 

Contudo, para Assael (1998), entre as divisões da cultura, pode-se considerar como 

mais básicas a cultura material externa – relacionada aos componentes tangíveis de uma 

sociedade e a cultura imaterial interna – relacionada aos componentes intangíveis. Por meio 

da cultura material, os valores estéticos, como a arte e a música são expressos, bem como a 

proteção que inclui as vestimentas e a arquitetura e, o lazer e o entretenimento, onde estão os 

livros e equipamentos esportivos entre outros. Além disso, essa divisão da cultura serve como 

base para a divisão do trabalho e a para a configuração das interações sociais realizadas nas 

sociedades (ASSAEL, 1998). 

Por outro lado, a cultura imaterial interna está relacionada com as ideias e pontos de 

vista compartilhados pela maioria dos indivíduos de uma sociedade. Os conceitos mais 

relevantes consideram os sistemas de conhecimento, como língua e ciências, por exemplo, as 

crenças e os sistemas de valores, nas quais são apontadas a religião, a política e a filosofia 

social e, os sistemas normativos sociais (SOLOMON, 2002). 

Com base no posicionamento econômico que percorre um mercado, é comum atribuir 

a expressão classe social a um agrupamento de pessoas com comportamentos similares e as 

pessoas que pertencem a essas classes sociais são categorizados estatisticamente, por suas 

situações comuns. Essa nomenclatura é utilizada no Brasil, porém, com a justificativa de 

maior precisão e isenção de associações de caráter político-ideológico e devido à maior 
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mobilidade social do mundo contemporâneo, a literatura internacional atribui a expressão 

“status socioeconômico” (GUTMAN; VINSON, 1979). 

A determinação de uma classe social depende de diversos fatores. Em primeiro lugar, 

os comportamentos de pessoas que possuem a mesma classe social, tendem a ser similares e o 

grau de importância das pessoas tende a ser considerado com base na classe social da qual ela 

faz parte. Em segundo lugar, fatores múltiplos como a ocupação, renda, saúde, educação e 

valores podem determinar a classe social em que a pessoa deve estar. Contudo, é possível 

mudar de classe social ao longo do tempo, seja para cima ou para baixo e essa possiblidade 

muda de acordo com o rigor do sistema social em que ela vive (BERKMAN, 1997). 

Os padrões e valores considerados pelas pessoas são normalmente determinados pela 

influência de grupos de referências dos quais elas têm proximidade. Esses grupos são assim 

configurados quando exercem influência significativa no comportamento individual de outras 

pessoas e podem ser compostos por um ou mais indivíduos. Há quatro grupos básicos de 

influência: os Primários são caracterizados pela interação face-a-face em um grupo com um 

relacionamento contínuo, como por exemplo, o contato com os amigos e vizinhos; nos 

Secundários, as relações são menos contínuas, a interação face-a-face não é obrigatória e há 

maior formalidade com entidades de classe, grupos religiosos e sindicatos, por exemplo; os 

grupos de Aspiração são àqueles grupos em que a pessoa gostaria de pertencer, mas não 

pertence e suas principais características são as normas, valores e modelagem de 

comportamento, como ocorre com a classe artística; a Dissociação, pelo contrário, são àqueles 

grupos que as pessoas evitam participar como certas seitas ou religiões (FOXALL, 1995). 

Ao se falar em normas, é preciso esclarecer o seu significado, pois ao assumir 

determinados papéis na sociedade, são elas que apresentam algumas determinações aos 

indivíduos, pois são consideradas como guias ou regras de comportamento e possuem um 

apelo ainda maior por meio de sansões que as reforçam (LANGMEYER; SHANK, 1995). 

Conforme a explicação anterior, as pessoas podem ser influenciadas por grupos; seja 

pela interação face-a-face, com relações contínuas ou não, pela formalidade envolvida no 

grupo, pela vontade de pertencer ou rejeição pelo grupo. A partir desses aspectos, três níveis 

distintos são considerados em relação à influência que esses grupos podem exercer, a saber: 

Normativo, Informativo ou Expressivo de Valores.  
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O nível Normativo é caracterizado pela pressão do grupo para o aceite das normas. 

Essa pressão pode ser praticada por meio de sansões, com punição pelo não aceite às normas, 

ou motivação positiva para manter a identidade do grupo. Contrapondo esse nível, no 

Informativo, as pessoas aceitam de forma espontânea a opinião das outras e consideram o que 

ouvem como sendo verdade, pois muitas vezes não têm informações sobre produtos e 

precisam de sugestões. Já em relação ao nível Expressivo de Valores, há uma necessidade 

psicológica de associação a outras pessoas aceitando, assim, as normas, valores e 

comportamentos impostos (RUNYON; STEWART, 1987). 

Quando se fala em grupos de referência, é fundamental estudar a família e sua 

influência no comportamento dos consumidores, uma vez que mesmo que a compra possa ser 

um processo isolado, seu caráter é de consumo múltiplo e, além disso, embora algumas 

decisões possam ser individuais, poderão influenciar outros membros da família. 

O termo família é considerado quando duas ou mais pessoas residem juntas, por meio 

do casamento ou adoção e são unidas por vínculos sanguíneos (ENGEL et al., 2000). Esses 

são considerados os grupos de maior influência – que pode ser por orientação ou assimilação - 

entre os de referência primária e expressam o comportamento do comprador. 

Ao prover toda a orientação necessária para os membros da família, no que se refere à 

educação, religião, política e economia, valor próprio e afeição entre outros, o papel dos pais 

está exercendo a influência chamada de Orientação. Contudo, a convivência diária e a grande 

interação entre os membros da família no que se refere às experiências vividas e os modelos 

de comportamento podem gerar a chamada Assimilação. Independente dessas possibilidades 

de influências, o tipo de produto pode modificar o processo de decisão familiar centralizando 

ora em um membro, ora em outro (LYNN; KAMPSCHROEDER; PEREIRA, 1999). 

 

1.2 Influências internas 

O estudo da psicologia é responsável pelo conhecimento e identificação de situações 

que dizem respeito ao plano interno das pessoas e, a partir desses estudos, torna-se possível 

delimitar melhor os fatores intrínsecos que guiam suas ações. Desde muito cedo, o 
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comportamento futuro das crianças será construído a partir de certos atributos internos que se 

tornarão permanentes e comporão as influências que o meio ambiente terá no decorrer de suas 

vidas. 

Para os estudiosos do comportamento do consumidor, é de suma importância conhecer 

as razões intrínsecas das preferências dos consumidores por determinados tipos de produtos 

ou marcas, hábitos de consumo e atitudes e, também, como acontece a internalização desses 

elementos (SERRALVO, 2009). Por esses motivos, é preciso compreender os sistemas de 

aprendizagem e percepção – fatores internos que afetam diretamente o comportamento dos 

consumidores. 

O alcance de tudo que está contido na aprendizagem do consumidor é muito extenso, 

pois ela está relacionada aos efeitos da informação e da experiência. Sua amplitude é tamanha 

que todo o comportamento do consumidor depende em maior ou menor grau do aprendizado e 

de suas experiências anteriores considerando ainda os componentes do processo interno do 

consumidor (PETER; OLSON, 1993). A aprendizagem tem início no nascimento de uma 

pessoa e somente termina em sua morte, fato que também pode contribuir para o aprendizado 

de outras pessoas. 

Campos (1986, p. 30) define a aprendizagem “como uma modificação sistemática do 

comportamento, por efeito da prática ou da experiência, com um sentido de progressiva 

adaptação ou ajustamento” e para complementar, Gagné (1980, p. 6) acredita que “a 

aprendizagem é inferida quando ocorre uma mudança ou modificação no comportamento, 

mudança esta que permanece por períodos relativamente longos durante a vida do indivíduo”. 

Com maior efeito, Davidoff (2001) não acredita na possibilidade de observação direta 

da aprendizagem, pois é uma atividade que acontece internamente ao indivíduo. Para ele, não 

existe a compreensão completa de como os elementos da aprendizagem são modificados, mas 

de qualquer maneira, eles contraem novas associações, informação, aptidões e hábitos entre 

outros. 

Para os estudos do comportamento do consumidor, as mais importantes escolas 

relacionadas às teorias de aprendizagem são a behaviorista e a cognitiva. 
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A teoria behaviorista está associada à Teoria do condicionamento, a qual se baseia 

para Pachauri (2002), na situação estímulo-resposta, ou seja, o indivíduo consegue aprender 

com base nos estímulos-respostas que possui. Dessa forma, os condicionamentos anteriores 

seriam responsáveis pelo potencial desse indivíduo. Para Ivan Pavlov, o fundador do 

behaviorismo, o aprendizado das pessoas advém de suas experiências. Ele criou o que é 

chamado de Condicionamento Clássico ou Condicionamento Respondente como também é 

conhecido. Esse tipo de condicionamento afirma que por meio dos estímulos que são externos 

às pessoas e normalmente neutros, é possível condicionar, ou seja, moldar um comportamento 

e esse comportamento é chamado de resposta (PACHAURI, 2002). Um estímulo é definido 

como “uma parte, ou modificação em uma parte, do meio”, e a resposta como “uma parte, ou 

a modificação de uma parte, do comportamento” (KELLER; SCHOENFELD, 1968, p.17).   

Novas experiências surgiram com psicólogos como C. L. Hull e B.F. Skinner, que 

deram ênfase aos papéis do reforço, discriminação, generalização e extensão do 

comportamento. Esse novo conceito foi chamado de Condicionamento Instrumental ou 

Operante e defende a ideia de que o indivíduo pode aprender a produzir uma nova resposta 

para obter algo de que necessite ou para modificar o ambiente. Nos dois casos, usa-se a 

palavra condicionamento para demonstrar esses tipos de aprendizagem (PACHAURI, 2002). 

Segundo a concepção behaviorista, uma vez que se tenha controle do ambiente 

externo, é possível ter também o controle e o monitoramento das respostas. Porém, sob o 

ponto de vista mercadológico, pela perspectiva do comportamento do consumidor, o fato de 

comprar e usar um produto poderá levar à aprendizagem e consequentemente à fidelidade à 

marca, independente da influência dos vários estímulos e respectivos reforços. 

A fim de provocar estímulo e reforço para destacar algum produto, a propaganda 

utiliza o condicionamento inserindo, por vezes consecutivas, um determinado comercial. 

Mesmo sendo bastante utilizada, a teoria behaviorista sofre diversas críticas dos estudiosos e 

profissionais de marketing, mas é preciso considera-la, até certo ponto, pois ela apresenta os 

indicativos de alguns padrões de comportamento evidentemente condicionados (SERRALVO, 

2009). 

Os testes cegos, desenvolvidos como estratégia de marketing são uma demonstração 

de condicionamento relacionado à marca. É possível que se forem apresentadas duas grades 
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diferentes de disciplinas para o mesmo curso, sendo que um deles se relaciona a uma 

faculdade pouco conhecida e a outra está entre as primeiras faculdades do estado e ocultadas 

as marcas, um aluno possa escolher pelo curso da faculdade pouco conhecida. Entretanto, ao 

refazer o teste demonstrando as respectivas marcas, normalmente o resultado é absolutamente 

oposto ao primeiro, comprovando o condicionamento desse indivíduo em relação à marca. 

Contraditoriamente aos estudos do comportamento, a escola cognitiva defende a 

questão de que o aprendizado acontece por meio do conhecimento e não do comportamento. 

Assim, seu foco é no processo interno de aprendizado das pessoas (DEMIRDJIAN, 2004). 

Nesse modelo, Demirdjian (2004) acredita que o aprendizado acontece por meio da 

concepção ou modificação de aspectos mentais no sistema nervoso da pessoa. A compreensão 

de alguns aspectos como o raciocínio, a solução de problemas, o processamento de 

informações na mente humana e as relações significativas adquire um papel de grande 

importância. 

A importância do desenvolvimento do pensamento e da linguagem no ser humano é 

um dos pontos de vista sobre a aprendizagem de Piaget e são considerados desde os primeiros 

anos de vida, chamado de período sensório-motor, até a adolescência e a idade adulta, período 

conhecido como pensamento lógico-formal (SERRALVO, 2009). Assim, sendo apontada 

como postura construtivista, a aprendizagem cognitiva realça a seriedade das decisões, 

escolhas, iniciativas e construções mentais da pessoa que aprende (GIGLIO, 2002). 

“Resolução de Problemas” talvez seja a melhor forma de expor a cognição relacionada 

à aprendizagem. Circunstâncias problemáticas fazem parte do cotidiano das pessoas e, para 

escolher os prováveis caminhos ou estratégias é preciso analisá-las e posteriormente verificar 

se a solução foi ou não suficiente (SERRALVO, 2009). 

Nos estudos do marketing, esse processo acontece quando, por exemplo, um aluno 

sente a necessidade de fazer um curso superior e se vê diante de uma variedade muito grande 

de faculdades que o oferecem ou uma grande variedade de cursos dentro de uma mesma IES. 

Nesse momento, ele precisa resolver um problema por meio de um processamento mental de 

informações que servirão para identificar, comparar, avaliar alguns pontos ou características, 

relacionar as informações obtidas, seja pela natureza visual ou auditiva, com esquemas e 
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estruturas que já possui previamente em sua mente. O resultado de todo esse procedimento é a 

decisão pela compra ou não e a opção pela IES, curso, tempo de duração, bolsa de estudos, 

pagamento integral, entre outros (SANTOS; BOOTE, 2000). 

Tendo como alicerce as experiências individuais de cada indivíduo, surge a percepção, 

reconhecida como um processo de adaptação do mundo físico, de aspectos exteriores à 

pessoa, para o mundo mental, o seu interior. Segundo o psicólogo Hochberg (1973, p. 11), “a 

percepção é um dos mais antigos temas de especulação e pesquisa no estudo do homem [...] 

Estudamos a percepção numa tentativa de explicar nossas observações do mundo que nos 

rodeia”. 

A percepção humana pode ser conceituada por meio do processo em que um indivíduo 

escolhe, organiza e decodifica os canais de entrada de informação para desenvolver uma 

imagem significativa do mundo, sendo que ele passa a sentir, escolher e interpretar um 

estímulo do mundo exterior (BERELSON; STEINER, 1964). Dois são os fatores chave que a 

dividem entre mundo exterior e mundo interior, ou seja, a característica dos estímulos e as 

características das pessoas, respectivamente. 

A combinação desses dois fatores pode levar os indivíduos a terem reações diferentes 

para estímulos semelhantes ou até mudar seu comportamento de forma congruente à mudança 

dos estímulos. Por esse motivo, encontrar os pontos semelhantes de estímulos que possam 

influenciar os públicos a escolher certos produtos ou preferir determinadas mensagens é um 

dos maiores desafios dos profissionais de marketing (PETER; OLSON, 1993). 

A percepção passa por um processo que se divide em três modos distintos: atenção, 

distorção e retenção. O processo de atenção está diretamente relacionado à intensidade do 

estímulo, ou seja, se o grau de intensidade do estímulo for elevado, atingirá de maneira mais 

eficaz o indivíduo. Demirdjian (2004) acredita que as pessoas colocam sua atenção em dois 

pontos básicos sendo que o primeiro se pauta na relação do estímulo com as necessidades 

atuais ou em probabilidade da pessoa e o segundo quando o estímulo se distancia de forma 

ampla dessa necessidade. 

Há pessoas que, ao se interessarem por um produto ou marca, ouvem apenas os 

aspectos positivos em relação a ela e descartam praticamente de forma completa os aspectos 
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negativos. Aliás, ela ouvirá os aspectos negativos dos concorrentes para poder justificar sua 

escolha para si própria. Esse é um jeito de ajustar os estímulos ao seu próprio quadro mental a 

fim de modificar o estímulo inicial conforme sua conveniência – o que é chamado de 

distorção. Serralvo (2009) aponta que conflitos internos como esse, originaram diversas 

teorias e pesquisas que convergiram na compreensão do processo de distorção. Uma delas foi 

proposta por Festinger (1957) como Teoria da Dissonância Cognitiva. 

Por fim, o processo de retenção está relacionado com as crenças e atitudes. Por conta 

de o esquecimento ser em muitas vezes maior que as lembranças do aprendizado, nesse 

processo, é comum as pessoas memorizarem somente os estímulos que tenham alguma 

relação com suas crenças e atitudes. Dessa forma, independente do tempo que possa passar 

em relação a uma compra, as pessoas se lembrarão de detalhes que resultaram na escolha do 

produto que possivelmente não sejam lembrados em outras ocasiões (CUMMINGS; 

VENKATESAN, 1975). 

Este capítulo, pois, torna-se essencial, principalmente no que se refere à identificação 

dos comportamentos dos indivíduos, considerados, neste momento, como consumidores. Ter 

conhecimento sobre o grau de motivação das pessoas para a tomada de decisão pode ser 

fundamental em um ambiente competitivo e possivelmente direcionar as decisões 

empresariais. A partir dessas informações, é desejável conhecer a história das atitudes, bem 

como suas particularidades.  
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CAPÍTULO 2 

 

HISTÓRIA DAS ATITUDES 

No capítulo anterior, tentou-se apresentar conceitos que pudessem explicar como os 

consumidores observam as informações ao seu redor e como as compreendem a fim de 

escolher e tomar a decisão de consumir um produto, serviço ou marca. Este Capítulo busca 

apresentar a história das atitudes, bem como suas particularidades, ou seja, a contribuição da 

Psicologia Social, os aspectos que compreendem a formação, dimensões, funções e mudanças 

das atitudes e o conceito de dissonância cognitiva. Como contribuição maior, o capítulo conta 

com Ajzen (1991), Fishbein (1968), Allport (1935), Rodrigues (1973), Davidoff (2001), 

Engel et al. (2000), Gade (1998) e Festinger (1957). 

As atitudes são responsáveis pela forma como o consumidor satisfaz suas necessidades 

e desejos e, por isso, Churchill Jr. e Petter (2000), acreditam que esse estudo é de extrema 

relevância para o marketing. Compreender os caminhos que levam o consumidor a escolher, 

decidir e o que pode servir como influência em sua avaliação pós-aquisição pode diferenciar 

as estratégias utilizadas para alcança-lo e satisfazê-lo. 

Zielinski e Robertson (1982) acreditam que é muito difícil mudar as atitudes das 

pessoas, pois as reações de cada indivíduo podem variar de acordo com as situações e se 

repetem quando as situações também são repetidas. Assim, as atitudes conduzem as pessoas a 

agirem de forma consistente ao se depararem com situações ou objetos iguais. 

Os consumidores podem optar por comprar ou não um determinado produto ou em 

uma loja específica e, nesses casos, estudar as atitudes pode ser relevante para aumentar a 

compreensão dos motivos que os levam a fazer essas escolhas. Além disso, esse estudo pode 

auxiliar na avaliação das ações de marketing que devem ser implantadas com antecedência, 

bem como na segmentação e escolha dos mercados-alvo (ENGEL; BLACKWELL; 

MINIARD, 2000). 
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Ao estudar o comportamento do consumidor, vários componentes podem ser 

verificados, porém nem todos podem ser medidos. O único elemento mensurável de modo 

ostensivo e direto é a atitude. Em sua maioria, as outras variáveis são mensuráveis apenas sob 

condições específicas de testes ou aferidas por inferência da própria atitude (SILVERSTEIN; 

STALK JR., 2001). 

Derivativa do termo latim que traduz “postura” e “posicionamento”, no contexto 

mercadológico, a atitude assume uma importância basal e, com isso, sugere um tipo de ação 

na qual a pessoa possa estar engajada. Gordon Allport (1935) define que as atitudes são 

aptidões aprendidas para contrapor a um objeto ou ideias, de uma forma favorável ou não. 

Essencialmente, a atitude auxilia todas as demais variáveis comportamentais, proporcionando 

elementos constatáveis e passíveis, portanto, de mensuração.  

Allport (1935) acredita que Hebert Spencer foi um dos primeiros estudiosos a utilizar 

o termo atitude em 1862, em seu “Primeiro Princípio”. Para Spencer, o julgamento e as 

crenças estão relacionados com as atitudes mentais da seguinte forma: ao ouvir ou participar 

de uma contestação, o julgamento correto depende, em grande parte, das atitudes mentais 

tomadas nessa situação e, para preservar essa atitude, torna-se necessário compreender como 

a verdade e a mentira podem afetar as crenças humanas.  

Thomas e Znaniecki (1918) acreditam que o centro da psicologia social relaciona-se 

ao estudo das atitudes, uma vez que as reações de cada indivíduo na sociedade representam os 

processos mentais individuais. Para esses cientistas sociais, ficou o crédito de ter introduzido 

na literatura psicológica, o termo atitude como central e estável. 

Além dessa responsabilidade, a correlação entre os termos valores e atitudes também 

coube a esses autores. Eles definiram atitudes como um valor resultante do estado da mente 

(THOMAZ; ZNANIECKI, 1918), sendo que para cada valor social, existem diversas atitudes 

correspondentes. Psicólogos como Rokeach estudaram os valores nas décadas de 1960 e 

1970, que resultaram em importantes estudos. 

Para Fishbein (1968, p. 257) atitudes são “[...] predisposições aprendidas para 

responder a um objeto ou uma classe de objetos de forma favorável ou não favorável”. Além 

de conceituar atitudes, ele também esclarece a diferença dessa variável com relação às 
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crenças, dispondo essa última como “[...] hipóteses acerca destes objetos e os tipos de ação 

que devem ser tomadas em relação a ele”. O uso da matemática foi fundamental para que eles 

conseguissem atribuir pesos a cada uma das variáveis e, consequentemente, diferenciar as 

crenças das atitudes, demonstrando a influência das predisposições que originam as ações. 

 

2.1 O Estudo Das Atitudes Na Psicologia Social 

A psicologia social também possui certa responsabilidade em relação às atitudes, pois 

o termo foi introduzido à ela no início do século XX, quando chegou a ser sinônimo de 

Psicologia Social, conforme aponta Reich e Adcock (1976). A partir de então, passou a ser 

considerado um dos mais respeitáveis temas nas pesquisas deste campo, possibilitando a cada 

autor, a formulação do seu próprio conceito. 

Centrada nos aspetos relacionados ao comportamento do indivíduo na sociedade, a 

Psicologia Social é uma ciência que estuda o chamado “homem social”. Conhecimento, 

motivação e traços de resposta interpessoal são os três fatores psicológicos que estruturam o 

comportamento interpessoal e o desenvolvimento da natureza e da mudança de 

comportamento, fatores básicos de estudo da Psicologia Social. Com base nesses fatores, as 

crenças, sentimentos e tendências de reação são considerados como atitudes pela Psicologia 

Social, as quais determinam o comportamento social do indivíduo, que poderá ser descrito, 

compreendido e mesmo predito (STOETZEL, 1967). 

Rodrigues (1973) acrescenta ainda que é na Psicologia Social que também se 

encontram pesquisas relacionadas ao contexto social em que vivem as pessoas e, nessa 

situação, o estudo das atitudes se torna relevante, pois elas são importantes predições do 

comportamento real, uma vez que podem ser feitas inferências no que diz respeito ao seu 

comportamento a partir do conhecimento de suas atitudes com relação a determinados 

objetos. Além disso, a realidade em que vive o indivíduo pode ser reorganizada a partir de 

uma ideia mais estável com o auxilio de determinadas funções que podem advir das atitudes 

sociais, bem como a base que ela pode oferecer em situações sociais específicas como as 

relações familiares, de amizade, agressão, conflito e até na formação de grupos. 
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A elasticidade do termo possibilitou a aplicação dele à estudos que percorrem desde 

atributos individuais isolados até influências de grupos e culturas, o que ocasionou na 

expansão do uso do termo entre psicólogos e sociólogos da época, fazendo com que alguns 

autores (BOGARDUS, 1931; THOMAS; ZNANIECKI, 1918; FOLSON, 1931) atribuíssem à 

psicologia social o conceito de estudo das atitudes dos indivíduos na sociedade (ALLPORT, 

1935). 

Para os psicólogos, é uma prática muito comum, o uso de arranjos implícitos 

permanentes para explicar o comportamento humano. A psicologia da personalidade é um 

exemplo de que o conceito de “traço pessoal” é empregado no que se refere a uma 

característica de uma pessoa que pratica uma influência intensa sobre uma extensa variedade 

de comportamentos. 

Alguns traços pessoais como a sociabilidade, a independência, a hostilidade e a 

estabilidade emocional podem ser verificados em algumas pessoas. A psicologia social tem 

voltado e focalizado sua atenção no conceito de “atitude”, como forma de explicar o 

comportamento humano, uma vez que o termo é usado conforme a disposição do indivíduo 

para responder de forma favorável ou não a um dado objeto, pessoa, instituição ou evento, 

sendo consideradas, essencialmente, possíveis avaliações que o indivíduo aplica sobre 

determinado acontecimento que o induzem a responder de forma positiva ou negativa. Por 

outro lado, os traços pessoais não são fundamentalmente avaliações e não focam algum alvo 

particular externo ao indivíduo, sendo que ao compará-los às atitudes, acabam por serem 

muito mais resistentes a transformações. Contudo, nitidamente, os dois termos fazem 

referência a construtos incertos que se despontam em uma grande multiplicidade de 

comportamentos notáveis (AJZEN, 1991a). 

No que se refere ao comportamento, há controvérsias entre alguns psicólogos sociais 

com relação ao papel psicológico desempenhado pelas atitudes. Krech e Crutchefield (1969) e 

Katz e Kahn (1970), por exemplo, acreditam que a própria atitude possui uma força 

motivadora, enquanto Newcomb, Turnet e Converse (1965) apontam o estado de prontidão 

psicológica como responsabilidade da atitude, pois induz a um comportamento específico 

quando ativado pela motivação (RODRIGUES, 1979). 
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As atitudes são relevantes no comportamento do indivíduo ao passo que influenciam 

nos julgamentos e percepções. Estudiosos do desenvolvimento da personalidade e do 

pensamento como Lambert e Lambert (1968), acreditam que a atitude pode ser definida como 

um fenômeno psicológico bastante complexo revestido de um amplo significado social. Eles 

ainda afirmam que 

uma atitude é uma maneira organizada e coerente de pensar, sentir e reagir 

em relação às pessoas, grupos, questões sociais ou, mais genericamente, a 

qualquer acontecimento ocorrido em nosso meio circundante. Seus 

componentes essenciais são os pensamentos e as crenças, os sentimentos (ou 

emoções) e as tendências para reagir (LAMBERT; LAMBERT 1968, p77). 

  

Quanto ao fator sentimento, Allport (1961) apenas o relaciona a uma apreciação ou a 

seu conhecimento do objeto que necessariamente conduz o indivíduo a uma reação com 

decorrências comportamentais. Por outro lado, Allport aponta para o estado de prontidão em 

que o indivíduo apresenta uma habilidade com relação à ação reativa de uma maneira 

específica, um estado mental e neural de prontidão, disposto por meio da experiência que 

exerce um alcance direto e eficaz sobre a reação desse indivíduo a todos os objetos e 

circunstâncias com que se relaciona. Entretanto, além de julgamento, essa experiência pode 

estar envolta de afeto positivo ou negativo, uma vez que indica a maneira como o indivíduo se 

posiciona com relação a objetos de valor. 

Carlsmith et al. (1970) acreditam que a mudança de atitude esteja relacionada com três 

componentes: cognitivo, afetivo e conativo ou comportamental, que correspondem 

respectivamente aos componentes pensamento e crenças, sentimentos e tendências reativas. 

A situação que representa, em muitas situações, os grupos de referência, pode 

influenciar o indivíduo que pensa, sente e gostaria de fazer algo em relação a um objeto 

atitudinal, porém, as normas sociais e o reconhecimento das consequências de suas ações, 

podem determinar suas ações. Dessa forma, a alta consistência afetiva-cognitiva, o direciona a 

um comportamento controverso ao proposto pelos grupos de referência e, em se tratando 

desse aspecto, Rodrigues (1979, p. 329) acredita que “pessoas com alta consistência afetivo-

cognitivo são mais propensas a se comportar de acordo com sua atitude declarada, do que 

aquelas que apresentam baixa consistência intra-atitudinal”. 
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Conforme a figura 5, por serem desenvolvidas como resposta a uma situação específica, 

Lambert e Lambert (1968) apontam as atitudes como decisivas para a possibilidade de um 

indivíduo seguir um comportamento em relação ao objeto atitudinal. 

Figura 5: Papel das atitudes na determinação do comportamento. 

 

Fonte: Adaptado de Rodrigues (1979, p. 328). 

 

Lambert e Lambert (1968) também defendem que em se tratando do primeiro estágio 

de desenvolvimento de uma atitude, seus elementos ainda não estão tão rigorosamente inter-

relacionados de forma que não possam ser alterados por novas experiências, ocasionando uma 

mudança de atitude. Em seguida, a ordenação desses elementos pode tornar constante e 

estereotipada a atitude, principalmente para os indivíduos que foram encorajados a reagir com 

base em processos padronizados e aceitáveis com relação a acontecimentos específicos por 

um longo tempo (LAMBERT; LAMBERT, 1968). 

Há também a possibilidade de existir uma predisposição para a ação que não garante a 

ocorrência do comportamento, pois segundo Rodrigues (1979), os três elementos que 

envolvem as atitudes precisam estar consistentes internamente, uma vez que a formação da 

atitude ocorre no encontro inter-relacionado desses três elementos, resultando na junção coesa 

dos sentimentos e tendências reativas com uma maneira específica de pensar (FIGURA 6). 
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Figura 6: Três componentes da atitude. 

 

Fonte: Adaptado de Rodrigues (1979, p. 330). 

 

Entre as décadas de 1970 e 1980, Fisbein e Ajzen (1975) criaram um programa de 

pesquisa para elucidar as relações existentes entre atitudes e comportamento. A pesquisa 

indicou correspondência positiva entre as variáveis em três situações: quando há relevância 

para a atitude a partir da observação de um comportamento, quando há comparação de níveis 

de especificidade de ambos e quando são consideradas na intenção do comportamento, as 

medições da relação atitude-comportamento. 

Essa pesquisa obteve sucesso, pois permitiu a demonstração até que ponto as atitudes 

podem sugerir e antecipar comportamentos acerca de determinados objetos. Como resultado, 

foi desenvolvida a Teoria da Ação Racional - TAR pelos autores Fishbein e Ajzen e como 

complementação, após a criação da Teoria da Ação Racional, Ajzen desenvolveu a Teoria do 

Comportamento Planejado – TCP. 

 

2.2 Formação Das Atitudes 
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Os processos cognitivo e de aprendizado são responsáveis pela formação das atitudes, 

sendo citadas, em suas particularidades, por diversos autores como Gade (1998), Schiffman e 

Kanuk (2000), Davidoff (2001), Crutchfield et al. (1969), Mowen e Minor (1998). Assim, 

torna-se importante apontar as características particulares de cada um. 

Com menção ao processo de aprendizado, o papel representado pela família ou grupo 

de referência é relevante, uma vez que corresponde diretamente à interação pessoal do 

indivíduo, que, por sua vez, possibilitarão escolher as atitudes que melhor corresponderão 

com a satisfação de suas necessidades no meio ao qual pertence. No decorrer da vida, o 

indivíduo forma um grande número de atitudes congruentes e incongruentes ajustados à 

formação de outras atitudes por conta de sua interação com os mais diversos grupos que 

podem influenciá-lo e também são influenciados por ele. Conexo aos fatores de personalidade 

do indivíduo, esse sistema atitudinal deve funcionar de forma ininterrupta. 

As influências familiares, de personalidade e grupal são apontadas por Gade (1998) 

como os três fatores que podem influenciar a formação das atitudes. Na vida de uma pessoa, a 

família (influências familiares) é considerada o primeiro grupo de influência com relação às 

atitudes, pois tanto os valores, quanto as crenças que o conduzirão por um período até as 

possíveis mudanças que ocorrerão pelas mais diversas circunstâncias são aprendidas desde 

criança. 

Mesmo com as influências familiares, o indivíduo passará a viver em grupo e também 

sofrerá influências dos chamados grupos de referências (influências grupais) com os quais se 

identificará. Suas decisões terão como base o modelo construído pelo grupo que poderá 

modificar-se quando o indivíduo se identificar com outros grupos que possam satisfazer 

momentaneamente suas necessidades (GADE, 1998). No entanto, independente das duas 

influências anteriores, parte da maneira de ser do indivíduo corresponde à sua personalidade 

que também afetará suas atitudes (manifestando, pois, a influência de personalidade). 

Além desses três fatores que podem afetar a formação das atitudes, outros três 

elementos são acrescentados por Schiffman e Kanuk (2000): experiência pessoal, marketing 

direto e comunicação de massa. A experiência pessoal ou direta com o produto é apontada 

pelos autores como fundamental na formação de uma atitude positiva, que poderá validar o 

produto, criando uma oportunidade de fidelização do cliente. O segundo elemento apontado 
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por eles, o Marketing direto, corresponde à possibilidade de atingir nichos de consumidores 

por agir com base em perfis demográficos, psicográficos e de estilo de vida. Uma vez que o 

público é segmentado, a formação de suas atitudes pode ser identificada e a assertividade no 

oferecimento de um produto é maior. Por último, e não menos importante, está a comunicação 

de massa, pois os consumidores têm acesso fácil e rápido às mais diversas mídias, sendo 

expostos à mais informações, ideias e opiniões que podem influenciá-los, modificando a 

formação de suas atitudes. 

Davidoff (2001) também contribuiu com seus apontamentos sobre as influências que 

podem afetar a formação das atitudes e apontou cinco meios: o princípio de aprendizagem 

comportamental, onde a aprendizagem ocorre mesmo que o indivíduo não tenha ciência ou 

intenção de obter o conhecimento; a aprendizagem por observação, em que observação e 

imitação são os correspondentes principais da aprendizagem; o condicionamento operante, 

relacionado às recompensas e punições; sequencialmente o condicionamento clássico ou 

respondente, que adiciona a emoção a determinadas atitudes; e, a exposição, ressaltando que 

quanto maior a exposição de um indivíduo em relação ao objeto, mesmo sem informações 

suficientes, maior será sua familiaridade com ele. 

Esse último, particularmente, é defendido em pesquisas de autores como Zajonc 

(1968), Greush (1980) e Rheingold (1985 apud DAVIDOFF, 2001) que acreditam no 

aumento de afeição por um objeto ou pessoa, conforme aumenta, também, o contato das 

pessoas com esse objeto.  

A mudança no sinal da atitude, seja de positiva para negativa ou vice-versa, pode estar 

atrelada à redução ou reforço na quantidade de positividade ou negatividade em relação às 

informações fornecidas sobre um produto e são bastante representativas na determinação da 

posição de um produto entre os consumidores. Engel (2000) acredita que os consumidores 

normalmente elegem a marca ou estabelecimento avaliado como o mais favorável para efetuar 

suas compras. 

Na medida em que novas informações tendam a mudar, aumentar ou limitar 

o universo do indivíduo, essas informações tenderão a ser incluídas nas 

atitudes existentes. Quando isso ocorre, as atitudes originais passam por 

transformações... As atitudes do indivíduo, formadas na sua interação com 

outras pessoas dos grupos, refletem crenças, normas e valores destes últimos. 

Quando ingressa em novos grupos, com diferentes valores, sias atitudes 



48 
 

 
 

tendem a apresentar mudanças acomodadoras (CRUTCHFIELD et al. 1969, 

P. 260). 

 

A fim de que o indivíduo possa sistematizar seu universo de forma ordenada e estável, 

ocorre a mudança de atitude e, seguindo a mesma linha de pensamento, Rodrigues (1979, p. 

329) aponta que “a mudança de atitude dependerá principalmente da intensidade das atitudes 

a serem mudadas, da função que desempenha para o indivíduo e das técnicas psicológicas a 

serem utilizadas para este fim”.  

Segundo Crutchfield et al. (1969), a mudança de atitude pode seguir dois caminhos 

classificados por eles como congruente e incongruente. São consideradas congruentes, as 

mudanças que obedecem ao sinal da atitude já existente e àquelas que seguem na direção 

oposta ao sinal de atitude original são incongruentes. As características do sistema de atitudes, 

bem como da personalidade e das ligações que acometem o indivíduo com os grupos de 

referência são fundamentais no processo de mudança de atitudes, torna-se mais fácil 

conseguir uma mudança congruente do que o contrário (CRUTCHFIELD et al.,1969). 

Como forma de especificar a composição de uma atitude, como incide sua organização 

e como ela se inter-relaciona, levando em consideração os aspectos cognitivo, afetivo e 

conativo, psicólogos sociais e pesquisadores do comportamento do consumidor 

desenvolveram modelos estruturais de atitudes. Holbrook e Batra (1987) puderam avaliar e 

confirmar o papel e poder das emoções como resposta à propaganda de marcas em suas 

pesquisas, pois a influência das emoções na atitude à marca foi intensa e altamente expressiva 

ao incluir a atitude como variável mediadora. 

Alguns pesquisadores acreditam que o afeto e as crenças são considerados 

influenciadores das atitudes na medida em que leva o indivíduo a ter um comportamento com 

base em uma tendência específica, resultado de uma avaliação que poderá ser uma resposta 

emocional, somado a um julgamento na cognição denominado modelo bidimensional, uma 

vez que se relaciona ao afeto como favorável ou não, bom ou ruim, gostar ou não gostar 

(ESPINOZA, 2004). 

O afeto pode ser considerado o componente influenciador das atitudes, pois pondera a 

sua quantidade em um indivíduo com relação ao objeto e o direcionamento dele por uma 
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avaliação positiva ou negativa a gostos e aversões como respostas afetivas das atitudes 

(MOWEN; MINOR, 1998). 

Por outro lado, Rodrigues (1972) fala sobre o modelo unidimensional da atitude, 

afirmando que por ser a atitude um sentimento que poderá ou não sofrer influências de 

crenças, consequentemente, poderá ou não ocasionar em uma disposição a agir segundo os 

sentimentos manifestados. 

Mesmo com os mais diversos estudos do comportamento do consumidor no que se 

refere à formação das atitudes, a maioria deles cita os componentes cognitivo, afetivo e 

conativo como fundamentais, uma vez que o processo de aprendizagem acomete o indivíduo 

por meio dos diversos grupos de referência, informações recebidas e personalidade 

(DAVIDOFF, 2001), como citado anteriormente. Ao considerar os objetivos e as situações 

que podem ocorrer, esses três componentes provavelmente apresentarão sequencias 

divergentes de atuação. Essas possibilidades são referenciadas por Sheth et al. (2001) e 

Solomon (2002) como Hierarquia de Aprendizagem Padrão, Hierarquia de Baixo 

Envolvimento e Hierarquia Experiencial. Essas três hierarquias são chamadas de Hierarquias 

de Efeitos e Mowen e Minor (2003, p. 143) pontuam que elas “identificam a ordem em que as 

crenças, as atitudes e os comportamentos ocorrem”. A figura 7 demonstra as possibilidades 

sequenciais divergentes: 

Figura 7: Hierarquias de Efeitos. 

 

Fonte: Solomon (2002, p. 167). 
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Ao considerar que o consumidor possa estar muito envolvido ao tomar uma decisão de 

compra, a partir do acúmulo de conhecimento sobre um produto, pressupõe-se que ele esteja 

sob efeito da Hierarquia de Aprendizagem Padrão. Sequencialmente a formação da atitude 

inicia-se com as crenças, seguida de uma avaliação que resulta em determinados sentimento 

pelo produto ou marca e, baseando-se nessa ponderação, o consumidor terá um 

comportamento saliente. 

Contudo, há a possibilidade de o consumidor não apresentar interesse inicial pelo 

produto (Hierarquia de Baixo Envolvimento), avaliando a experiência apenas após usá-lo. 

Esse interesse menor pode advir da pequena importância que o produto representa para esse 

consumidor. Nessa situação, as informações e persuasões nos pontos-de-venda são cruciais, 

pela falta de avaliação que o consumidor possui e, até por esse motivo, há o chamado 

“paradoxo do envolvimento” que prega a grande importância dos estímulos de marketing a 

partir da menor importância do produto para o consumidor. Nessa situação, o envolvimento 

emocional é o que ganha maior destaque (SOLOMON, 2002). 

Já o destaque da Hierarquia Experiencial baseia-se no envolvimento emocional com o 

produto ou marca e os consumidores, ao se sentirem alegres e confiantes, agem de acordo 

com suas motivações hedônicas. 

A forma como as pessoas se relacionam e, principalmente o momento e situação em 

que ocorre a influência sobre a atitude acarretará na prevalência por um determinado 

componente, porém, a maior parte dos pesquisadores concorda que a atitude é formada pelos 

três componentes. As experiências passadas, objetivos e contextos podem modificar a 

sequencia de fatores, mas todas elas enfatizam as interrelações entre conhecer, sentir e fazer 

(DAVIDOFF, 2001). 

Fishbein e Ajzen (1975) dão ênfase à distinção entre os conceitos atitude e opinião, 

crenças, intenção e valor, salientando que: 

Uma distinção que tem sido repetidamente proposta;e a velha trilogia de 

afeto, cognição e conação. Afeto se refere aos sentimentos de uma pessoa 

em relação a algum objeto, tema ou evento e uma avaliação deles; cognição 

denota seu conhecimento, opiniões e crenças e pensamentos sobre o objeto; 

e conação se refere às suas intenções comportamentais e suas ações com 

respeito a ou na presença de objeto (FISHBEIN; AJZEN 1975, p. 12). 
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Em seguida, serão apresentados cada um desses componentes e suas relações mais 

significativas. 

Componente Cognitivo 

A experiência direta com o objeto de atitude e com as possíveis informações adquiridas por 

meio das mais diversas fontes e que se apresentarão como crenças de um indivíduo sobre esse 

objeto de atitude resultam em conhecimento, cognições e percepções, que consequentemente 

correspondem ao componente cognitivo. O fato de representar um objeto resulta em um 

sentimento favorável, ou não, por parte do indivíduo com referência a esse objeto e, o 

conteúdo intelectual desse indivíduo passa a ter a crença como componente da atitude 

(DAVIDOFF, 2001). 

Mas, talvez, seja interessante separar as definições de crenças e atitudes conforme 

apontam Mowen e Minor (1998), ao considerar que as respostas emocionais estão 

relacionadas com a formação das atitudes. De um lado as crenças são consideradas como 

conhecimento cognitivo sobre um objeto e, por outro lado, as atitudes são ponderadas como 

sentimentos ou respostas afetivas. 

O papel atribuído ao sistema cognitivo é o de interpretar, dar sentido e compreender 

tanto a experiência do indivíduo, quanto os estímulos ocorridos do objeto de atitude. Além 

disso, deve atribuir significados simbólicos, subjetivos e funcionais. Contudo, ao fazer uma 

representação cognitiva imprecisa do objeto, o indivíduo poderá ter uma visão distorcida ou, 

até mesmo, preconceituosa. As atitudes negativas se desenvolvem e se mantém com base 

nesse conhecimento. 

Nesse componente, há três etapas responsáveis perla percepção do consumidor em 

relação a um produto ou marca: sensação, organização e interpretação (FIGURA 8). O 

consumidor frequentemente acredita nos benefícios oferecidos pelos produtos como forma de 

satisfação de suas necessidades e desejos e, suas crenças, potencializam essa percepção. Vale 

ressaltar que, como afirma Sheth (2001, p. 142), a percepção é o “processo pelo qual uma 

pessoa seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas do ambiente”. 
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Figura 8: Etapas da percepção no sistema cognitivo 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Ao definir o objeto de atitude, atribuem-se à Sensação os cinco sentidos (visão, 

paladar, ouvido, olfato e tato). Em contato com um estímulo, automaticamente, há uma 

resposta dos órgãos sensoriais que pode variar de acordo com a qualidade dos receptores 

sensoriais do indivíduo e da quantidade ou amplitude dos estímulos aos quais foi exposto. Um 

exemplo significativo dessa exposição refere-se ao local onde mora uma pessoa. Se ela estiver 

exposta abundantemente ao barulho do trânsito bem como as buzinas incessantes dos carros, 

possivelmente ela não se dará conta dessas buzinas depois de algum tempo. Entretanto, ao 

morar em um local calmo e com poucos ruídos, esse indivíduo poderá notar e até se 

incomodar facilmente quando exposto aos sonidos das buzinas. Esse mesmo conceito pode 

ser aplicado aos anúncios que são veiculados nos intervalos dos programas televisivos. Ao ser 

exposto por uma quantidade muito grande, o consumidor poderá deixar de notar e ter pouca 

ou nenhuma sensibilidade futura à mensagem veiculada. 

Schiffmann e Kanuk (2000, p. 104) acreditam que o organismo humano tem a 

habilidade de se acomodar a níveis variados de sensibilidade e, “à medida que as condições 

externas variam não apenas oferecem mais sensibilidade quando é necessário, mas serve 

também para nos proteger de bombardeio danoso, tumultuado ou irrelevante quando o nível 

de dados é alto”. 

Após passar pelos órgãos de sentidos, a Organização tem a função de classificar os 

objetos, utilizando a memória, a fim de categorizá-los similarmente. Isso é realizado através 

dos conhecimentos que as pessoas já possuem armazenados no cérebro, os quais conduzirão 
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essa categorização. E, por último, é preciso dar significado ao objeto (estímulo) por meio da 

Interpretação. Nessa etapa, o indivíduo formará uma ideia positiva ou negativa sobre o objeto. 

Componente Afetivo 

Considerado também como avaliativo pelos estudiosos do comportamento do 

consumidor ao expressarem uma experiência afetiva de uma situação, esse componente é 

responsável pelas emoções ou sentimentos dos indivíduos com relação a um objeto de atitude. 

Ao definir a atitude como um sentimento favorável ou não a determinado objeto e considerar 

que mesmo não fazendo parte dela, as crenças e comportamentos estão associados a ela, o 

componente afetivo passa a ser considerado como única característica de uma atitude e 

responsável pela mensuração de sua intensidade na visão de diversos Psicólogos Sociais. 

Os estados emocionais como felicidade, tristeza, tranquilidade, raiva ou surpresa, entre 

outros, manifestam-se a partir de experiências com a presença da afeição, podendo até exercer 

influência potencializando o resultado positivo ou negativo do objeto de atitude. 

(SCHIFFMAN; KANUK, 2000). Esse fator influenciará posteriormente o comportamento do 

indivíduo em situações específicas e, com isso, as experiências futuras poderão sofrer 

influências de estados emocionais que estejam arquivados na memória. A intensidade da 

afeição pelo objeto ou pessoa também é influenciado pelo maior ou menor contato dos 

indivíduos com o objeto ou pessoa (DAVIDOFF, 2000). 

Considerando-se que afeto, emoção, atitude e humor não são sinônimos e, mesmo que alguns 

autores como Mowen e Minor (1998), atribuam às atitudes respostas afetivas ou sentimentos, 

cabe demonstrar através do quadro 1 as particularidades desses outros três elementos: 

Quadro 1: Particularidades do afeto, da emoção e do humor. 

Afeto Corresponde a um estado de sentimento responsável por ativar um traço afetivo que 
resulta em emoção e humor. Isso acontece quando o objeto ou pessoa ativam 
lembranças da memória afetiva. 
Ao considerar os estados emocionais, e também apontada como categoria geral no que 
se refere aos processos mentais de sentimentos específicos que podem incluir atitudes, 
emoções e humor (BAGOZZI et al., 1999). 

Emoção Sem a possibilidade de serem mensurados ou observados diretamente, as emoções são 
estados interiores que frequentemente surgem de forma inesperada em referência a um 
objeto podendo até ser incontrolável. Fazem parte dela os componentes fisiológico 
(tremores, medo, transpiração), subjetivo ou cognitivo (sentimentos e pensamentos) e 
comportamental (gestos, postura, expressões faciais) (DAVIDOFF, 2001). 

Humor Apresentados na forma de felicidade ou tristeza, irritação ou calma, introspecção ou 
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extroversão, o humor é uma emoção sentida de forma menos intensa e que pode 
permanecer por um tempo limitado. Eles podem ser influenciados pelos estímulos 
internos (fome, sede cansaço, satisfação ou aborrecimento entre outros) ou externos 
(que podem ser estímulos de marketing para a compra de determinado produto). 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Por estarem presentes nas ações do cotidiano e pela dificuldade em defini-las, Seth 

(2001) acredita que o consumo é dirigido pelas emoções, uma vez que essas emoções ocorrem 

simultaneamente e de forma complexa. Segundo ele, “as emoções são o dar-se conta da 

ocorrência de alguma extinção psicológica, seguida por uma resposta comportamental, 

combinada com o significado avaliado de ambos” (SHETH, 2001, p. 147). 

Componente Conativo Ou Comportamental 

O componente conativo pode ser resultado da atitude, conforme acreditam Angel et al. 

(2000). Esse componente surge como probabilidade ou possível tendência de um indivíduo 

adotar uma determinada ação com relação ao objeto de atitude ou uma demonstração da 

intensão de compra do consumidor. Contudo, para Schiffman e Kanuk (2000), é apenas a 

partir do que os indivíduos fazem ou dizem que torna possível a constatação das atitudes, pois 

elas não podem ser observáveis. 

Engel et al. (2000, p. 242) pontuam que “diferentemente dos componentes cognitivos 

e afetivos, o componente conativo não é visto como determinante da atitude. Em vez disso, 

são vistos como determinando o comportamento conativo. Isto é, as intenções 

comportamentais de uma pessoa dependerão de suas atitudes”. As atitudes, crenças e 

sentimentos serão dependentes das intenções de comportamento dos indivíduos e que as 

intenções de desempenhar algum comportamento, por sua vez, possivelmente aumentarão 

conforme as atitudes se tornem mais favoráveis. 

O fato de que a intenção comportamental situa-se mais perto do 

comportamento indica que é esperado que o comportamento esteja mais 

altamente relacionado com a intenção comportamental do que com as 

atitudes, as crenças ou os sentimentos. Por essa razão, quando alguém está 

interessado em rever comportamento, a intenção comportamental deve ser 

medida porque ela deve render uma previsão mais exata do comportamento 

futuro (ENGEL et al. 2000, p. 242). 
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Os componentes afetivo e cognitivo das atitudes tendem a coerência e, por esse 

motivo, quando um indivíduo muda um componente, o outro também muda a fim de torna-lo 

mais consistente com aquele que foi modificado anteriormente (ROSENBERG; HOVLAND, 

1960). 

A atitude do consumidor é apresentada por Fishbein e Ajzen (1975) como decorrência 

da percepção e da avaliação do consumidor em relação aos atributos-chave. Além disso, eles 

acreditam que as crenças também podem ser fatores determinantes sobre o objeto de atitude 

(SCHIFFMAN; KANUK, 2000).  Assim, no que se refere ao modelo de multiatributos, a 

atitude em relação à marca é considerada como uma função de presença ou ausência de 

determinadas características a ponderações de crenças específicas ao produto e/ou atributos. 

A importância dos três componentes na formação das atitudes é confirmada por Boone 

(1998):  

Uma atitude possui componentes cognitivos, afetivos e comportamentais. O 

componente cognitivo se refere à informação e conhecimento do indivíduo 

sobre um objeto ou conceito. O componente afetivo lida com os sentimentos 

ou reações emocionais. O componente comportamental envolve tendências 

para agir de certo modo (BOONE, 1998, p. 179-180). 

 

Por isso, pode-se dizer que o modelo de multiatributo desenvolvido por Fishbein e 

Ajzen (1975) torna-se uma possibilidade para diagnosticar as forças e fraquezas de um 

produto ou de uma marca no que se refere a sua concorrência. Para ter coerência com sua 

crença, o consumidor considera os atributos, avaliando e selecionando o mais significativo, 

pois o atributo principal servirá como apoio para salientar as crenças. Assim, ao mudar as 

crenças sobre um produto ou marca, será possível mudar sua avaliação. 

 

2.3 Dimensões das Atitudes 

Por estarem relacionadas ao indivíduo e ao ambiente externo, as atitudes podem variar 

de acordo com os fatores tempo e situação, principalmente pelo fato de haver constantemente 

influências de outras pessoas, grupos objetos, ideias, situações, produtos, marcas e serviços. 

Como forma de esclarecer essa variação ou mudança, Engel et al. (2000), aponta, como 
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responsáveis, cinco dimensões ou propriedades das atitudes: Valência, Extremidade, 

Resistência, Persistência e Confiança. O quadro 2 explica as características de cada uma, com 

seus respectivos exemplos: 

Quadro 2: Dimensões das atitudes. 

DIMENSÃO CARACTERÍSTICAS EXEMPLO 

Valência Quando uma atitude é 
positiva, negativa ou neutra. 

Quando um indivíduo consome um produto de 
marca X, é indiferente ao mesmo produto da 
marca Y e não consome o de marca Z. 

Extremidade 

Grau de favorabilidade ou 
intensidade de gostar ou não 
de determinado produto ou 
marca. 

Quando um indivíduo consome um produto de 
marca X, mas opta pela Y caso não encontre a X. 
É mais favorável a uma marca específica do que a 
outra. 

Resistência Grau em que a atitude é imune 
a mudanças. 

Quando um indivíduo passa a consumir um 
produto X por ser light, pois mudou suas crenças 
em relação a uma vida mais saudável. 

Persistência 
Desgaste das atitudes no 
decorrer do tempo e sua 
acessibilidade à memória. 

Os sabonetes com hidratante tomaram o lugar 
dos que possuíam glicerina, mesmo que esse 
último fosse considerado bom para peles 
delicadas. 

Confiança 
Quando um indivíduo acredita 
que sua atitude seja correta e 
a sustenta. 

Quando há uma crença de que usar preservativos 
seja inadequado, uma campanha de 
conscientização pelo seu uso poderá ser 
fracassada. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Incluir as dimensões das atitudes nos estudos do comportamento do consumidor é essencial 

para que seja possível reconhecer os mecanismos que direcionam os indivíduos a optarem 

pela continuidade no consumo de um produto ou marca ou por sua preferência. Assim, muito 

similar, mas com outra contagem, Gade (1998) defende o conceito das dimensões com apenas 

duas divisões - valência e multiplicidade, sendo que a primeira é uma representação do objeto 

como ótimo ou péssimo, considerando o nível cognitivo, o amor ou ódio pelo objeto, em nível 

afetivo e ao compra-lo, recusá-lo, ataca-lo ou recomendá-lo, há uma tendência à ação que 

pode ser positiva ou negativa. Já a multiplicidade reúne todas as demais dimensões citadas 

anteriormente pelos demais autores. Além disso, o conhecimento, as emoções e as disposições 

de comportamento estão reunidos, variando seu grau de intensidade, em certo grau de 

multiplicidade. 

 

2.4 Funções das Atitudes 
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O estudo sobre a função das atitudes busca da compreender os motivos que induzem 

os indivíduos a conservar as suas atitudes, as quais se localizam no nível das motivações 

psicológicas e não ao nível do acaso de acontecimentos e ocasiões exteriores (KATZ; KAHN, 

1970). 

No momento da escolha, com o auxílio das atitudes os consumidores têm a 

possibilidade de realizar o julgamento sobre um produto ou marca com maior facilidade. 

Assim, mesmo que em determinadas situações uma atitude seja dominante, ela pode servir 

mais de uma função.  

Katz e Kahn (1970) identificaram quatro funções das atitudes, a saber: função 

instrumental ajustativa ou utilitária, ego-defensiva, de expressão de valores e de 

conhecimento. Essas quatro funções esclarecem questões relacionadas desde reflexões 

pessoais internas até pontos sobre o mundo que envolve os indivíduos. O quadro 3 demonstra 

as premissas, características e um exemplo para cada uma das funções apresentadas por Katz 

e Kahn (1970): 

Quadro 3: Funções das Atitudes. 

FUNÇÃO PREMISSA CARACTERÍSTICAS EXEMPLO 

Instrumental 

Ajustativa ou 

utilitária 

Reforço e Punição. 
Satisfação como 
recompensa e 
insatisfação como 
punição. 
Contribuição da teoria 
comportamental. 

Quando os desejos são 
satisfeitos, as atitudes 
são positivas.  Quando o 
produto ou marca não 
correspondem às 
expectativas, surgem 
atitudes negativas. 

Ao anunciar um benefício ou 
reforçar um benefício não 
anunciado anteriormente, pode 
ocorrer uma atitude positiva por 
parte do consumidor. 

Ego-defensiva 

Proteção do eu 
quando auto-imagem 
e valores são 
ameaçados.  
Contribuição da teoria 
analítica freudiana. 

Desmerecimento de um 
produto de maior valor em 
comparação com o de 
menor valor para 
satisfação do próprio ego. 

O fato de não ter capacidade 
financeira para a compra de 
um veículo pode fazer com que 
o consumidor desmereça a 
mecânica de um certo modelo 
para que não tenha que 
assumir sua real condição 

Expressão de 

Valores 

Reflexão sobre valores 
pessoais e 
autoconceito na 
avaliação de um 
produto ou marca. 

. Tendência a buscar 
produtos e marcar que 
condizem com sua forma 
de vida em relação às 
informações 
apresentadas. 

Ao querer manter uma vida 
mais saudável, um consumidor 
pode preferir produtos que se 
dizem light ou que anunciem 
“para uma vida mais saudável”. 
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Conhecimento 

Necessidade do 
indivíduo em conhecer 
e entender o 
significado e a 
expressão dos 
diversos elementos do 
universo a sua volta. 

Busca de padrão de 
referência e apoio frente à 
objetos atitudinais. Ao 
verificar um desacordo ou 
inconsistência, os 
elementos são 
reorganizados ou 
modificados visando a 
estruturação do todo. 

Ao comprar um produto pelo 
preço, o consumidor poderá 
reavaliar suas escolhas quando 
compará-lo com outras marcas 
que, mesmo mais caras, 
possam oferecer benefícios 
mais amplos e satisfatórios 
como um todo. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Cada função assume sua particularidade e demonstra as possibilidades relacionadas às 

atitudes dos indivíduos. Em função disso, algumas observações ainda podem complementá-

las e esclarecê-las como o apontamento de Gade (1998, p. 137), ao defender que “a função 

ego-defensiva da atitude serve como um mecanismo de defesa que projeta sentimentos de 

inferioridade próprios no outro na tentativa de assim poder se sentir superior”. Assim, uma 

vez que seja possível identificar as perspectivas, os valores, as opiniões e o estilo de vida do 

consumidor, será possível oferecer produtos direcionados e acertados às necessidades e 

desejos do público-alvo, como forma de obter maior segurança na venda e possível fidelidade 

por parte dos consumidores (KATZ; KAHN, 1970). 

Além dessas funções, Gade (1998) aponta outras três utilidades das atitudes, bastante 

semelhantes a algumas das funções apresentadas anteriormente: a avaliação do objeto, 

segundo a qual um objeto é avaliado em relação aos demais; o ajustamento social, em que ele 

aponta a formação da atitude como responsável pelo favorecimento de uma acomodação à 

determinada situação com relação ao ambiente social; e, a externalização, onde uma vez 

externalizados os conflitos internos, poderá haver recuso por um dado produto, mas as 

justificativas poderão ser “mascaradas”. 

 

2.5 Mudança de Atitude 

Antes de apresentar os fatores que podem ter responsabilidades na mudança de 

atitudes, é relevante compreender o mecanismo de atenção dos indivíduos no que se refere às 

mensagens recebidas. Quanto mais importantes forem as questões relacionadas à mensagem, 

mais atentamente serão avaliadas pelos indivíduos. Os conteúdos recebidos são relacionados o 

que já é conhecido e, posteriormente é realizada uma avaliação racional. Ao buscar 
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internamente, é possível acessar dados que apoiem a mensagem recebida ou descobrir contra-

argumentos convincentes. Davidoff (2001, p. 650) acredita que “se nossos pensamentos são 

favoráveis, somos persuadidos; se forem desfavoráveis, resistimos. Quando mudamos 

realmente nossas opiniões, as novas atitudes provavelmente são duradouras”. 

Ao mudar a natureza cognitiva da mensagem, poderá ocorrer a mudança de atitude e, 

em um segundo momento, caso não haja grande envolvimento por parte do indivíduo, as 

recompensas serão justificadas. O sentimento é mais forte do que o pensamento no que se 

refere à mudança de atitude e, uma vez que a questão relacionada à mensagem seja trivial e, 

consequentemente as recompensas ou pressões sejam substanciais, novas atitudes poderão ser 

adotadas sem usar o pensamento. Porém, esse tipo de mudança tende a ser temporário 

(DAVIDOFF, 2001). 

Para a mudança de atitudes, Davidoff (2001) salienta a importância da fonte de 

persuasão, uma vez que ao não estar altamente motivada para processar e refletir sobre 

determinadas mensagens, a credibilidade do indivíduo nessa fonte passa a ser fundamental. A 

mensagem também é citada por ela, pois necessitará de argumentos bem formulados para que 

não seja possível apresentar objeções por parte do consumidor e, também, torna-se essencial 

avaliar as características da audiência para que não haja discrepância na comunicação. 

 

2.6 Dissonância Cognitiva 

As incoerências entre atitudes e comportamento são, normalmente, fonte de estudo da 

Teoria da Dissonância Cognitiva. O fato de tentar viver com certa harmonia interna e tê-la 

interrompida por uma situação de conflito, como por exemplo, em uma situação decisória, 

pode gerar dissonância cognitiva. 

É comum o indivíduo tentar manter coerência entre sua atitude e seu comportamento, 

porém, quando isso não acontece, o possível desconforto psicológico, ou seja, a dissonância 

influenciará o indivíduo a buscar motivos para reduzi-la ou eliminá-la. 
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Elaborada por Festinger (1957), a Teoria da Dissonância Cognitiva tem como 

princípio o equilíbrio que os indivíduos necessitam entre atitude e comportamento a fim de 

manter a consonância ou coerência consigo mesmo. Ela pode ser considerada como uma 

condição antecedente que direciona uma decisão à consonância ou eliminação da dissonância 

e a situação na qual o indivíduo está inserido, bem como sua experiência, são variáveis que 

poderão influenciar a resistência à mudança considerando o elemento cognitivo 

(conhecimento e crenças). 

Para Festinger (1957, p. 32), algumas circunstâncias podem proporcionar maior 

dificuldade às mudanças, como por exemplo, eventuais situações que “resultem em prejuízos 

ou perdas dolorosas; o comportamento atual deve causar satisfação; a resistência à mudança 

que o elemento cognitivo possui não pode ser maior que a pressão para responder à realidade 

(reações emocionais)”. Dessa maneira, ele conclui que “na medida em que o elemento é 

consonante com grande número de elementos, e na medida em que muda-lo substituiria essas 

consonâncias por dissonâncias, o elemento será resistente à mudanças”. 

O simples fato de existir uma dissonância, pode originar em pressões internas no 

indivíduo para reduzi-la, o que ocasionará uma busca por maiores informações, mudando 

possivelmente suas crenças, com o objetivo de obter, consequentemente, uma harmonia entre 

crenças e comportamento. 

A pessoa está numa situação de conflito antes de tomar a decisão. Tomada a 

decisão, ela deixa de estar em conflito; realizou uma escolha; por assim 

dizer, ela resolveu o conflito. Deixou de ser impelida em duas ou mais 

direções ao mesmo tempo. Só que é aqui que existe a dissonância, e a 

pressão para reduzir essa dissonância não impele a pessoa em duas direções 

simultaneamente. O conflito surge porque a pessoa tem de escolher entre 

dois possíveis cursos de ações. Ela é empurrada em duas direções opostas ao 

mesmo tempo (FESTINGER 1957, p. 43). 

 

Essa situação descrita por Festinger (1957) é demonstrada na figura 9: 
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Figura 9: Dissonância Cognitiva. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Para Serralvo (2009), uma situação conflitante pode acontecer em qualquer etapa do 

processo decisório, mas para o marketing, a dissonância pós-decisória é mais relevante. Isso 

acontece porque segundo Festinger (1957), o consumidor tem dúvidas sobre a escolha mesmo 

depois de a decisão ter sido tomada. Esse fator é denominado “arrependimento pós-compra” e 

o consumidor precisa reduzir essa dissonância. As formas mais comuns de reduzir essa 

dissonância são a procura apenas por informações positivas sobre o produto adquirido, 

negativas sobre os produtos que não foram comprados e vulgarização das informações 

dissonantes. 

O número de elementos dissonantes e a importância direcionada a eles é que definirá a 

grandeza da dissonância. Ela torna-se mais acentuada quando o indivíduo se coloca em 

situações de alto envolvimento, ocorrendo, nesse sentido, uma pressão ainda maior para 

reduzi-la. Isso justificaria o aumento das avaliações positivas após a compra de um 

determinado produto, pois uma vez que esse produto está em seu poder, o consumidor 

buscando razões para gostar dele. Assim, esse torna-se o momento mais propício para que os 

profissionais de marketing adicionem um reforço positivo a fim de construir atitudes positivas 

em relação às marcas (SOLOMON, 2002). 

A consonância significa a harmonia entre pensamentos, sentimento e comportamento 

e, essa situação é valorizada pelos consumidores, que são conduzidos a manter certo 

equilíbrio entre esses elementos. Dessa forma, para que haja coerência com suas demais 
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experiências, os consumidores possivelmente mudarão seus pensamentos, sentimentos ou 

comportamentos. Para Solomon (2002, p. 171), “o princípio da coerência é um importante 

lembrete de que as atitudes não são formadas no vácuo”. Ao analisar esses aspectos, é 

importante verificar como o objeto de atitude será avaliado pelo consumidor e como ele se 

adaptará às demais atitudes relacionadas, sustentada por ele. 

Solomen (2002) acredita que há uma variação em níveis de comprometimento com 

uma atitude por parte do consumidor, o que poderá influenciar seu respectivo envolvimento 

com o objeto. A Condescendência é o primeiro nível e é considerado como o mais baixo no 

envolvimento. Nesse nível existe uma facilidade maior de mudança de atitude, por conta dos 

apelos de recompensa ou fuga de punições que formam as atitudes. O Segundo nível 

relaciona-se aos apelos de um grupo ou pessoa e é chamado de Identificação e, por último, a 

Internalização que apresenta alto nível de envolvimento e, por isso, torna difícil a mudança de 

atitude, uma vez que essas atitudes já fazem parte do sistema de valores do indivíduo. 

Dessa forma, é possível dizer que toda e qualquer experiência de compra ocasiona um 

nível específico de envolvimento que resultará na possibilidade de mudança de crenças, 

valores e sentimentos a fim de adequar o comportamento de compra. 

Uma vez que tanto os conceitos sobre o comportamento humano no que se refere às 

influências motivacionais tenham sido apresentados e as particularidades dos estudos sobre as 

atitudes tenham sido esclarecidas, permite-se apresentar as teorias que envolveram os estudos 

de Ajzen (1943; 1954) – Teoria da Ação Racional e Teoria do Comportamento Planejado, 

como forma de demonstrar o modelo proposto por esse autor. 
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CAPÍTULO 3 

TEORIA DA AÇÃO RACIONAL E TEORIA DO COMPORTAMENTO PLANEJADO 

3.1 Teoria da Ação Racional 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as Teorias de Ação Racional - TRA e do 

Comportamento Planejado - TPB propostas por Ajzen (1985; 1988; 1991; AJZEN; 

ALBARRACÍN; HORNIK, 2007; AJZEN; FISHBEIN, 1970, 1980; FISHBEIN; AJZEN, 

1974, 1975, 1977, 2010) com a colaboração de outros autores. Nele, é possível notar que o 

estudo das motivações, apresentadas no Capítulo 1 torna-se necessário para compreender os 

esforços que o indivíduo está disposto a dispensar para realizar uma ação e, posteriormente, a 

intenção em realizar tal ação e que a atitude é o elemento principal que direciona a teoria. 

Toda ação realizada pelos indivíduos, passa necessariamente por um planejamento. O 

ato de assistir uma peça no teatro, por exemplo, precisa de um planejamento quanto à compra 

do bilhete, o horário mais apropriado, as roupas que serão usadas e a forma como se deslocará 

até o local entre outros fatores. Todos esses detalhes referem-se às intenções que antecedem 

as ações. Outras atividades cotidianas possuem planejamentos inconscientes e são feitas 

automaticamente depois de um período, como dirigir um carro, escovar os dentes e tocar um 

instrumento musical. As ações, portanto, são dominadas pelas intenções. 

A maior parte das pessoas pode realizar ações simples, como fazer compras, assistir 

um noticiário na TV ou escolher um candidato nas eleições, se desejarem. E, a partir do 

momento que é possível prever as intenções em relação a essas atividades, Ajzen (1985) 

acredita que é possível saber quais serão suas ações. 

Por volta de 1960, Martin Fishbein (1963, 1967) desenvolveu a TRA, a qual foi, com a 

colaboração de Icek Ajzen e outros estudiosos, revisada e expandida (AJZEN, 1985; 1988; 

1991; AJZEN; ALBARRACÍN; HORNIK, 2007; AJZEN; FISHBEIN, 1970, 1980; 

FISHBEIN; AJZEN, 1974, 1975, 1977, 2010). Segundo o autor, o modelo proposto nessa 

teoria somente tem sucesso quando aplicado a comportamentos nos quais a pessoa exerce um 

domínio volitivo, ou seja, quando ela, de fato tem a ação do querer (AJZEN, 1991; TUCK, 

1978).  
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A teoria acolhe o conceito de que os seres humanos são racionais e, a fim de decidirem 

por sua realização, utilizam as informações disponíveis, avaliando as implicações de seus 

comportamentos (AJZEN; FISHBEIN, 1970, 1977, 1980; BROWN, 1999). Além disso, como 

o próprio nome indica, parte-se do princípio de que os seres humanos são sensatos em suas 

ações. Os principais objetivos da TRA são compostos pela importância na predição e no 

entendimento do comportamento com a ressalva de que este comportamento é resultado de 

escolhas conscientes por parte da pessoa e a precisão na intenção de realiza-lo (FISHBEIN; 

AJZEN, 1975). Para a compreensão do comportamento, é preciso a identificação de dois 

aspectos responsáveis pelas intenções comportamentais, ou seja, as atitudes, relacionadas ao 

aspecto pessoal e as normas subjetivas, referentes à influência social. Além desses dois 

aspectos, a teoria considera as crenças individuais, a ponderação das implicações do 

comportamento, a motivação que direciona o indivíduo a concordar com as pessoas que lhe 

são importantes e as variáveis externas. Porém, cabe a ressalva de que, segundo a teoria, as 

características demográficas ou traços da personalidade, por exemplo, não exercem grande 

influência sobre as crenças que sustentam os comportamentos. A figura 10 demonstra essa 

contextualização: 

Figura 10: Teoria da Ação Racional incluindo as variáveis externas.

Fonte: Ajzen e Fishbein (1980). 
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Para que seja possível prever o comportamento de um indivíduo, a TRA preconiza que 

ao menos duas variáveis precisam ser usadas e o comportamento deve estar sob controle 

volitivo. Mesmo assim, a intenção pode ser modificada em qualquer momento e mudar o 

curso da ação (AJZEN, 1985). O tempo, as crenças salientes, bem como novas informações 

podem exercer influências na mudança de intenções.  

Com relação às crenças salientes, quanto maior a crença saliente negativa, maior 

também será a possibilidade de mudança de intenção. É bastante comum, com a aproximação 

de uma situação na qual a mudança seja arriscada, a crença saliente tornar-se negativa ao 

ponto de modificar as intenções e consequentemente as ações. Outro fator importante 

relaciona-se à informação na contrapartida da confiança e do compromisso, ou seja, 

independente de uma nova informação ser relevante a ponto de mudar a intenção, a partir do 

momento em que haja confiança na informação anterior, a intenção não será modificada 

(AJZEN, 1985). 

De qualquer maneira, Ajzen (1985) aponta que as diferenças individuais tornam os 

seres humanos praticamente únicos e, mesmo comportamentos que poderiam ser similares, 

são diferentes entre os indivíduos. Assim, o componente controle volitivo torna-se estratégico, 

fazendo com que os indivíduos insiram os fatores plano, metas e ações em suas intenções. 

Contudo, é preciso diferenciar alguns fatores que podem influenciar o controle volitivo, ou 

seja, os fatores internos como informação, competências e habilidades podem contribuir ou 

modificar as intenções do indivíduo e, os fatores externos, relacionados com o tempo, a 

oportunidade e a dependência de outras pessoas para realizar uma ação. Porém, os fatores 

externos podem mudar apenas temporariamente as intenções dos indivíduos, fazendo com que 

eles retomem a intenção original após um tempo. 

Todos esses fatores conseguem possivelmente prever as intenções, mas não 

necessariamente ter conhecimento sobre o desempenho real, ou seja, é possível levantar 

hipóteses sobre a intenção dos indivíduos, mas se algum componente que está além do 

controle dessa pessoa interferir, provavelmente ela não cumprirá com o objetivo 

comportamental anteriormente proposto. 

A TRA, segundo RODRIGUES et al. (2001), obteve recentemente, maior êxito na 

antecipação do comportamento por meio das atitudes que outras teorias desenvolvidas 
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anteriormente. Um fator interessante a ser analisado é que, mesmo que os resultados não 

sejam unânimes na condução dos estudos, a versatilidade desse tipo de pesquisa possibilita o 

aproveitamento em várias áreas da psicologia social. Essa versatilidade embasa até as 

pesquisas que necessitam de suporte e subsídios para mudanças de atitude por meio da 

comunicação persuasiva (MAROT, 2003). 

Posteriormente, serão apresentadas as variáveis que correspondem à TRA que podem 

determinar as atitudes na visão de Ajzen (1985) e suas respectivas equações. 

 

3.1.1 Atitudes, Crenças Comportamentais e Avaliação das Consequências 

As crenças são estabelecidas associadas a objetos e atributos e, do mesmo modo, são 

construídas as atitudes em relação aos objetos na visão de Ajzen e Fishbein (1980), sendo 

comum ser partidário do componente que se espera ter atributos positivos. Assim, para 

determinar as atitudes indiretamente, duas variáveis são consideradas: as Crenças 

Comportamentais (CC) e a Avaliação das Consequências (AC). As Crenças Comportamentais 

correspondem às crenças que uma pessoa tem relacionadas a um comportamento específico, 

enquanto que a Avaliação das Consequências refere-se à avaliação que uma pessoa faz das 

possíveis consequências desse comportamento, podendo ser positivas ou negativas. 

A força de cada crença comportamental relevante deve ser multiplicada pela avaliação 

das consequências da crença e todos os produtos resultantes devem ser adicionados. Essa 

equação é representada por ATc = ∑ CCi . ACi e i=1, sendo que ATc é a Atitude em Relação 

ao Comportamento, CC é a Força da Crença Comportamental e AC é a Avaliação das 

Consequências, onde i refere-se ao indivíduo (AJZEN; FISHBEIN,1980). Ao determinar o 

formato de medição de cada uma dessas variáveis, é possível antever as atitudes a partir das 

crenças. 

Em meio ao grande número de crenças que uma pessoa possui, uma pequena 

quantidade se sobressai como base de informações para cada objeto. Assim, é aconselhado 

que, num primeiro momento, sejam eliciadas as crenças relevantes. 
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A partir disso, ao distinguir as crenças, torna-se essencial conhecer a força da crença 

comportamental, definindo o grau de confiança do indivíduo em relação ao comportamento 

em questão e sua relação com uma consequência específica. A partir dos resultados da 

aplicação das duas escalas, a equação apresentada anteriormente, ATc = ∑ CCi . ACi e i=1, 

poderá ser manejada e a medição indireta da atitude alcançada. 

 

3.2.2 Normas Subjetivas, Crenças Normativas e Motivação 

A percepção de um indivíduo no que se refere à pressão social exercida sobre ele para 

que realize ou não um determinado comportamento, reporta-se às normas subjetivas, que são 

definidas pelas Crenças Normativas (CN) e pela Motivação para Concordar com o Referente 

(MO). Nesse sentido, as crenças normativas relacionam-se aos indivíduos que normalmente 

cometem essa pressão social: família, amigos, colegas de trabalho e professores entre outros. 

E, em se tratando da motivação para concordar com o referente, relaciona-se à motivação ou 

não do indivíduo em acolher a pressão praticada pelos seus pares quanto à realização do 

comportamento. A equação utilizada para medir indiretamente a norma subjetiva corresponde 

a NS = ∑ CNi . Moi em que i=1 , sendo que NS é a Norma Subjetiva, CN é a Força da Crença 

Normativa e MO é a Motivação para Concordar com Referente (AJZEN; FISHBEIN,1980). 

Dessa forma, as normas subjetivas podem ser antecipadas por meio do resultado da soma 

decorrente das forças das crenças normativas com a motivação para concordar com os 

referentes de cada crença normativa. 

Conforme citado anteriormente, em relação às variáveis externas, a TRA presume que 

variáveis tais como traços de comportamento, atitudes gerais e variáveis demográficas estão 

relacionadas ao comportamento, porém sua resolução se configura de forma indireta (AJZEN; 

FISHBEIN,1980). Assim, há possibilidades de que, por exemplo, pessoas com baixo nível de 

escolaridade, sejam menos favoráveis ao ato de fumar que pessoas de escolaridade mais alta. 

Porém, a teoria também acredita que as variáveis externas não possuem efeito sólido sobre o 

comportamento. Ajzen e Fishbein (1980) defendem este posicionamento por meio de dois 

argumentos relacionados com os fatores tempo e comportamento, ou seja, eles acreditam que 

em um determinado tempo, uma variável externa pode relacionar-se com um comportamento 
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mesmo que em outro tempo não admita relação e, mesmo que dois comportamentos pareçam 

similares, um poderá influenciar uma variável enquanto o outro não. 

 

3.2 Teoria do Comportamento Planejado 

O modelo da TRA, mesmo com muita aceitação, tornou-se objeto de questionamento, 

uma vez que as intenções e mesmo o comportamento podem ser influenciados por diversos 

outros fatores, como os hábitos adquiridos no passado, por exemplo. Porém, nesse caso não 

era considerado o maior ou menor controle sobre o comportamento e sim, apenas o reflexo da 

motivação para uma determinada ação. Levando em consideração esse novo ponto de vista, ao 

ter total controle de uma situação, um indivíduo pode tomar a decisão de executar ou não uma 

ação e, sob esse conceito, o costume e a falta de controle podem ser duas variáveis que 

possivelmente influenciarão o comportamento futuro. 

Em se tratando dessa variável que diz respeito ao controle do comportamento, é 

possível perceber que existem diversas situações onde o controle voluntário do indivíduo em 

relação a um comportamento se concretiza apenas em parte, como por exemplo, quando uma 

pessoa relata que não conseguiu parar de fumar em uma primeira tentativa. Isso acontece, pois 

algumas ações se tornam tão habituais e rotineiras, que são executadas sem muita atenção ou 

foco de pensamento sobre elas. A dificuldade em controlar o próprio comportamento pode ser 

a causa pela qual as experiências anteriores são apropriadas para auxiliar na melhoria das 

previsões futuras. 

A TRA acabou por ser modificada e expandida com a proposta da TPB (Theory of 

Planned Behavior; AJZEN, 1985; 1988; 1991; BAMBERG; AJZEN; SCHMIDT, 2003; 

DAVIS; AJZEN; SAUNDERS; WILLIAMS, 2002) para suprir o problema do controle do 

comportamento.  

Como complementação, após a criação da TRA, Ajzen desenvolveu a TPB. Essa 

teoria tem um viés um tanto diferenciado e parte do principio da indicação de fatores 

motivacionais que podem influenciar o comportamento, seguido de quanto esforço os 

indivíduos estão dispostos a investir para realizar a ação e, finalmente, até que ponto iriam 
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para concretizar tal ação. Na TPB, Ajzen acredita que “[...] o fator central é a intenção do 

indivíduo em realizar a ação” (AJZEN, 1991a, p.181). 

Além das crenças comportamentais e normativas, outra variável de predição foi 

incorporada: as crenças sobre o controle, que precisam ser avaliadas na presença de situações 

que possam promover ou evitar o desempenho do comportamento. Essa variável relaciona-se 

diretamente à percepção que o indivíduo possui sobre o controle do comportamento (controle 

comportamental percebido), o qual demonstra as crenças do indivíduo sobre o grau de 

facilidade ou dificuldade em dar cumprimento a uma determinada ação, ou melhor, de poder 

executar um comportamento que se deseja. Dessa forma, a relação de quanto maior a 

percepção de controle, maior o sucesso do desempenho do comportamento se concretiza, pois 

a inclusão do “controle percebido” resulta nessa pressuposição.  

De acordo com a TPB, três tipos de crenças podem influenciar a ação humana: as 

crenças comportamentais, normativas e as crenças de controle (AJZEN; FISHBEIN, 2000) e, 

com a mesma espontaneidade das duas primeiras, pressupõe-se que as percepções sobre o 

controle comportamental surjam naturalmente. Assim, ao combinar as atitudes em relação ao 

comportamento, normas subjetivas e a percepção do controle comportamental, surgem as 

intenções comportamentais. Nesse sentido, é preciso verificar que mesmo quando o indivíduo 

possa estar de acordo com a importância de adotar certo comportamento e avalie as 

implicações da eventual ação como positivas, a possibilidade de que um sujeito execute uma 

ação preventiva é escassa, caso a percepção de controle seja muito baixa. A figura 11 

exemplifica essa conceituação: 
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Figura 11: Teoria do Comportamento Planejado.

Fonte: Ajzen (1981). 

Dessa maneira, esse controle poderá exercer influência sobre a intenção de executar 

um determinado comportamento e concretiza-lo. Em se tratando da possibilidade de ter 

relação direta ou indireta com o comportamento por meio da intenção comportamental, a 

percepção de controle tem se comprovado um importante componente preditor (BAMBERG; 

AJZEN; SCHMIDT, 2003, 1999; CAPRARA; BARBARANELLI; GUIDO, 1998; DOLL; 

AJZEN, 1992; SCHIFTER; AJZEN, 1985). Além disso, tanto os fatores internos quanto os 

externos podem influenciar a ação humana. Fazem parte dos fatores internos o conhecimento, 

a habilidade, as competências e também fortes desejos, mas é preciso uma ressalva, pois é 

possível que, por exemplo, mesmo que uma pessoa esteja com problemas de saúde que 

normalmente a levariam a decidir por uma visita ao médico, pela experiência, ela sabe que 

possivelmente essas intenções não serão transformadas em ações. 

Em princípio, quanto mais favoráveis forem a atitude e a norma subjetiva, maior será o 

controle percebido e mais forte será a intenção de um indivíduo em realizar um 

comportamento específico. 

As investigações de Ajzen (2002) também contemplam as implicações residuais do 

passado nos comportamentos imediatos, com a conclusão de que mesmo que estes fatores 

existam, não poderão ser descritos como um costume, como ponderados por muitos. Porém, 

quando as medições da intenção e do comportamento são compatíveis, o efeito residual dos 

comportamentos passados pode ser suavizado. Esse fator é percebido quando as intenções são 

fortes e bem constituídas, pois as perspectivas se tornam realistas, e alguns programas 
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específicos podem ser criados para se concretizar a intenção. Um exemplo da contribuição da 

TPB baseia-se na explicação dos motivos que levam ao fracasso as campanhas publicitárias 

que apenas fornecem informações ao público. Aumentar o conhecimento não significa, 

necessariamente, que haja uma contribuição para a mudança de comportamento, pelo 

contrário, as campanhas cujo foco são as atitudes, as normas percebidas e o controle em 

causar mudanças ou a obtenção de produtos específicos, podem ser mais eficazes obtendo 

melhores resultados.  

Nesse sentido, a opção de maior sucesso possivelmente seria persuadir as pessoas em 

modificar as próprias intenções, com grande atenção às atitudes, às normas subjetivas e ao 

controle percebido sobre o comportamento. 

Enquanto a TRA busca levantar os fatores motivacionais do indivíduo que o 

direcionem a realizar uma ação, a TPB proporciona uma definição clara e sólida para o 

conceito “atitude”. Nesse sentido, essa teoria ressalta que um dos preditores das intenções 

comportamentais é a atitude de um sujeito em relação a um comportamento e independente de 

sua avaliação ser favorável ou não em relação a um comportamento específico que esteja em 

questão. Como complemento, além desses aspectos, outros dois elementos são adicionados às 

atitudes como preditores das intenções comportamentais – a norma subjetiva, relacionada à 

influência social percebida pelo sujeito para manifestar ou não um determinado 

comportamento e, o controle comportamental percebido que está associado à facilidade ou 

dificuldade percebida pelo indivíduo que o direciona a manifestar o comportamento em 

questão (AJZEN, 1985). 

De maneira geral, intenção do indivíduo em manifestar tal comportamento só se 

apresentará maior a partir do momento em que a atitude, a norma subjetiva em se tratando de 

um comportamento e o controle comportamental percebido também forem maiores. Em 

decorrência das diferentes situações e comportamentos, a relevância desses três elementos na 

predição das intenções deverá variar. Dessa forma, algumas situações podem ter apenas as 

atitudes com um impacto significativo enquanto que em outras, os três preditores possam ter 

contribuições expressivas e interdependentes (AJZEN, 1991b). Além disso, ainda é preciso 

observar que o controle comportamental real verifica a relação entre o controle 

comportamental percebido e o comportamento peculiar. 
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Tanto na Psicologia quanto em outras áreas, várias investigações têm sido realizadas 

com o objetivo de demonstrar e antecipar diversos comportamentos, utilizando TPB como 

modelo.  

Este capítulo possibilitou conhecer, compreender e identificar os conceitos sobre as 

duas teorias, bem como as características utilizadas como forma de mensuração em cada uma. 

Assim, acredita-se ser importante a aplicação do modelo em um estudo de caso específico, a 

fim de avaliar se as atitudes, normas subjetivas e controle comportamental percebido, podem 

ser reconhecidos antecipadamente e terem suas intenções modificadas antes do 

comportamento, ou seja, da ação. Como aplicação, o próximo Capítulo apresentará uma visão 

geral das Instituições de Ensino Superior – IES e um estudo de caso com uma IES específica, 

denominada, neste momento, como Alfa. 
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CAPÍTULO 4 

 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – IES 

4.1 Instituições de Ensino Superior no Brasil 

No Brasil, a cada ano, formam-se cerca de dois milhões de jovens no Ensino Médio, 

dos quais 1,1 milhão ingressam diretamente em faculdades segundo dados do Ministério da 

Educação – MEC de 2011. Esse número já inclui os abrangidos pelo sistema de quotas e os 

bolsistas do Programa Universidade para Todos - ProUni. Mesmo que este último possa ter 

contribuído para que um significativo contingente de jovens passasse a ter acesso à educação 

universitária, ainda há um déficit anual de 900 mil estudantes que não podem arcar com as 

anuidades de escolas particulares e não conseguem entrar em instituições públicas. 

Quando se trata do desenvolvimento nacional, as Instituições privadas de Ensino 

Superior adquirem caráter estratégico no Brasil, uma vez que o sucesso na consecução das 

principais metas dependem delas: acolhimento à demanda anual de alunos; desenvolvimento e 

formação de recursos humanos qualificados e em número satisfatório; e aumento da pesquisa 

e inovação, que, em se tratando de um progresso, não podem ficar restritas. 

Frente à ampliação do número de Instituições de Ensino Superior no estado de São 

Paulo e a utilização de métodos de precificação em detrimento à qualidade de ensino, torna-se 

necessário que essas IES utilizem novos recursos de marketing para garantir a sobrevivência e 

manutenção de suas marcas.  

Segundo informações obtidas junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP, para a regulamentação dos cursos de graduação no País 

no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - Sinaes, prevê-se que os 

cursos sejam avaliados periodicamente. Assim, os cursos de educação superior passam por 

três tipos de avaliação: para autorização, para reconhecimento e para renovação de 

reconhecimento.  
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Em proposta similar, o Ministério da Educação – MEC estabelece algumas dimensões em sua 

avaliação para cadastramento ou recadastramento de Instituições de Ensino percorrendo as 

solicitações tradicionais, focadas na qualidade do ensino e, em contrapartida, dimensões, 

específicas para algumas Instituições, que incluem a responsabilidade social da instituição, 

considerada especialmente no que se refere à inclusão social, ao desenvolvimento econômico 

e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural. 

Essa contrapartida reforça o conceito apresentado por Kotler (1994) sobre o esforço do 

Marketing Educacional em relação ao posicionamento/comunicação que frequentemente é 

desenvolvido por instituições de ensino (colégios, universidades, faculdades, entidades 

representativas destas instituições etc) junto aos usuários de seus produtos e serviços 

(estudantes, professores ou profissionais) ou a grupos sociais determinados ou ainda à própria 

comunidade. 

Conforme afirma Cobra (2004), grande parte das IES se orientam para o produto e não 

para os clientes, focando seus cursos em equipes docentes qualificadas e currículo com 

conteúdo reforçado, esquecendo-se de perguntar ao aluno, o que ele considera como mais 

importante. 

Levando em consideração o aumento do número de IES no estado de São Paulo, de 

acordo com os Censos da Educação Superior realizados entre 2000 e 2004 e a 

competitividade que se estabelece entre elas, estudar as ferramentas utilizadas atualmente e a 

percepção e preferência dos alunos em relação a essas ferramentas é essencial a fim de obter 

novas estratégias que possam auxiliar no reposicionamento das marcas. 

 

4.2 Instituição de Ensino Superior Alfa 

Histórico da Instituição 

A Instituição Alfa nasceu em 1973, com os cursos de Biologia e Biomedicina. 

Inicialmente como entidade de natureza pública, surgiu como proposta de representantes da 
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cidade onde está localizada. Em 1991, a entidade mantenedora deixou de ser vinculada ao 

poder público e passou a constituir uma Fundação de direito privado. Porém, em 2001, ainda 

vinculada ao Conselho Estadual de Educação (CEE), em virtude de sua origem pública, é 

credenciada como Centro Universitário, ganhando assim maior autonomia na criação de 

cursos. Em 2004, recebeu o credenciamento pelo MEC para oferta de cursos na modalidade à 

distância. Atualmente oferece, nesta modalidade de ensino, cursos de Graduação e Pós-

Graduação lato sensu, nas áreas de Educação e Gestão, além dos tradicionais cursos da saúde. 

Contudo, em 2010, após parecer do CEE, a Instituição deixou de integrar o Sistema 

Estadual e passou a compor o Sistema Federal de Ensino. 

Segundo informações da própria IES, os mais de 25 cursos de Graduação presenciais, 

oferecidos entre todas as áreas do conhecimento, além de cursos de Pós-Graduação lato sensu, 

stricto sensu e na modalidade à distância, visam à manutenção da qualidade de ensino, por 

meio de uma formação educacional, qualificação de profissionais e o desenvolvimento 

sociocultural, não apenas da cidade–sede, mas de outras regiões. A direção da IES Alfa 

acredita que para conseguir seus propósitos, é preciso investir esforços e recursos na 

capacitação constante de recursos humanos, na ampliação das instalações, na modernização 

de equipamentos, na produção de material didático e em vários programas institucionais de 

cunho filantrópico, com alto alcance social. Nessa última esfera, foram firmadas diversas 

parcerias com instituições de saúde, educação e promoção social, onde são desenvolvidas 

várias atividades extensivas à comunidade, mediante projetos e programas de atendimento 

dotados de infraestrutura e recursos físicos, materiais e humanos.  

Inserção regional 

O município em que ela está situada faz parte da Região Administrativa de Campinas, 

formada por 90 (noventa) municípios. A população desta região representa praticamente 15% 

da população estadual e aproxima-se de 6,4 milhões de habitantes, com quase 95% desse 

contingente concentrado nas regiões urbanas. Sua missão é “Promover a aprendizagem, a 

geração e a difusão do conhecimento, formando o profissional competente e o cidadão 

compromissado com a construção de uma sociedade justa”. 
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São cerca de onze municípios aglomerados urbanos mais próximos da cidade sede, 

abrigando, juntos, uma população de quase um milhão de habitantes. Em toda região, a 

atividade econômica é bastante diversificada, com a presença de indústrias do ramo 

alimentício, cerâmico, metalúrgico, metalomecânico, papel e celulose, agroindústria e bens de 

capital. O setor de prestação de serviços é robusto e bastante variado e, à semelhança do que 

ocorre na maioria dos municípios paulistas, movimenta a economia na região, ultrapassando, 

em alguns deles, os bens gerados no setor da indústria.  

A principal atividade produtiva da cidade sede é a indústria de transformação, seguida 

da agricultura da cana-de-açúcar, laranja e milho, sendo o percentual da produção estimada 

distribuída em 60% na Indústria, 20% no Comércio, 15% na Agropecuária e 5% em Serviços. 

Já na distribuição econômica e na geração de recursos, o setor de prestação de serviços 

contribui com 63%, a indústria com 33 % e a agropecuária com 4%. 

Apesar dos altos índices de desenvolvimento da região, os municípios enfrentam 

demandas semelhantes às do restante do país. Elas advêm do rápido crescimento 

populacional, verificado nas últimas décadas, oriundo da migração de trabalhadores atraídos 

pelo desenvolvimento econômico. Essa população tem papel importante por constituir a 

principal mão de obra que dá suporte ao desenvolvimento econômico regional. 

Porém, segundo os dados da IES Alfa, o acesso ao ensino superior de grande parcela 

desta população é comprometido pela sua renda média. Também, esta comunidade gera 

grande demanda de serviços públicos, especialmente na área de saúde, que não é suprida pela 

estrutura instalada nos municípios. 

Frente a esse cenário e com a contribuição desse capítulo, que pontuou o cenário 

brasileiro, bem como a inserção regional da IES Alfa, acredita-se que o modelo de atitudes de 

Ajzen, pode oferecer maiores subsídios quanto às informações sobre as influências internas e 

externas exercidas nos possíveis alunos no momento da escolha pela IES e, suas atitudes, 

podem influencia-los na tomada de decisão. 
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CAPÍTULO 5 

 

PESQUISA DE CAMPO E ANÁLISE DOS DADOS 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as entrevistas realizadas com os gestores 

da IES Alfa e comparar suas percepções com os resultados das análises das pesquisas 

aplicadas aos alunos ingressantes. Além disso, busca apresentar como foram realizadas as 

análises das pesquisas e os resultados estatisticamente significativos com relação à pesquisa 

aplicada com os alunos, como forma de verificar se as variáveis utilizadas foram satisfatórias 

e podem ser aplicadas ao modelo de atitudes de Ajzen (1985). 

5.1 Entrevista com os gestores em comparação com os alunos 

A entrevista com os gestores da IES foi realizada de forma não estruturada para 

obtenção de dados que pudessem confirmar ou contradizer os resultados das pesquisas com os 

respondentes. Por meio dessas informações, foi possível saber se os gestores estão alinhados 

com as reais intenções que antecedem as escolhas por parte dos alunos ingressantes dos 

respectivos cursos, bem como se a comunicação realizada para atrair esses alunos, condiz com 

suas expectativas. 

Entre os gestores que participaram da pesquisa, a maior parte acredita que as 

informações disponibilizadas antecipadamente sobre os cursos são suficientes e adequadas, 

porém, alguns ainda possuem dúvidas se essas informações suprem todas as necessidades. Em 

uma comparação com as respostas dos alunos, 89,6% dos entrevistados acreditam que as 

informações disponibilizadas pela IES Alfa foram suficientes. 

Quanto à valorização por parte dos alunos ingressantes no que diz respeito ao 

relacionamento com colegas e professores, apenas 1 dos gestores acredita que esse não seja 

um fator de grande importância. Contudo, os demais “apostam” nessa possibilidade como 

forma de escolha da IES e, de fato os dados colhidos com os respondentes, apesar de uma 

discreta dúvida por parte de alguns alunos, 81,9% valoriza o relacionamento com os 

professores e colegas ao fazer um curso Superior. 
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A variável dependente utilizada na pesquisa sobre a quantidade de IES pesquisadas 

antes da escolha da IES Alfa foi motivo de grande observação, pois todos acreditam que no 

mínimo 2 IES são pesquisadas pelos alunos antes da decisão de se matricular em algumas 

IES. Conforme a Figura 12 abaixo, 41,8% dos entrevistados pesquisou 3 ou mais IES antes da 

decisão pela IES Alfa, 26,4% pesquisou ao menos 2, 13,7% pesquisaram 1 IES e 18,1% 

optaram pela IES Alfa sem fazer nenhuma pesquisa anterior. Isso significa que os gestores 

têm razão em suas percepções, mas há um percentual de 31,8% que merece observação. 

Figura 12: Histograma e percentual de Frequência para QFP. 

 

Todos os gestores são unânimes quanto à crença de que os alunos buscam um curso de 

nível superior como forma de aumento de salário ou mudança para um emprego melhor, o que 

é confirmado por 79,1% dos alunos que têm a certeza de que poderão aumentar o salário ou 

ter um emprego melhor ao término da faculdade. Porém, eles se dividem em suas opiniões 

quanto à possibilidade de essa escolha fazer parte do sonho do aluno em cursor a faculdade ou 

um curso em específico e, nesse aspecto, 74,7% dos alunos apontaram que estão realizando 

um sonho. 

Outro fator de grande discrepância nas entrevistas com os gestores refere-se aos itens 

de maior importância na escolha da IES por parte dos alunos. Cada gestor teve uma opinião 

diferente em relação à ordem dos fatores Marca,  Grade de Disciplinas, Qualidade de Ensino, 

Preço e Localização. Entre os gestores responsáveis pelos cursos, a Qualidade foi o fator de 



79 
 

 
 

maior destaque, seguido pelo Preço e, mesmo que a Localização tenha sido citada com um 

dos últimos fatores na escolha da IES, Marca e Grade de Disciplinas foram apontadas como 

fatores intermediários. Entretanto, na gestão administrativa, a ordem apontada foi 

relativamente diferente, pois na visão desses gestores, a ordem de escolha por parte dos 

alunos segue o Preço, a Localização, a Marca, a Qualidade de Ensino e, por último, a Grade 

de Disciplinas. 

A sequência apontada pela média das respostas dos alunos coloca a Qualidade do 

Ensino em primeiro lugar, seguida da Grade de Disciplinas, Marca, Preço e Localização. 

Esses dados contradizem as percepções, principalmente, da gestão administrativa da IES Alfa. 

Aos serem questionados sobre os fatores de maior influência no momento da escolha, 

os gestores emitiram opiniões bastante divergentes. Ao considerar a média das respostas, a 

Família e o Reconhecimento Profissional ocuparam posições prioritárias como 

influenciadoras, os Amigos e a Escolha Individual foram apontadas em uma posição de menor 

prioridade e, como influência intermediária, se destacaram o Reconhecimento Pessoal e a 

Propaganda. Já para os alunos, 57,2% apontaram que escolheram sozinhos a IES, mas 

acreditam que a Família, seguida dos Amigos, influencia mais que a Propaganda no momento 

da escolha e, ao serem questionados sobre o Reconhecimento Pessoal e Profissional, apesar de 

certa dúvida quanto ao reconhecimento pessoal, 93,9% acreditam que terão um 

reconhecimento profissional com o curso e/ou faculdade. 

5.2 Entrevista com os alunos ingressantes 

Os Indivíduos 

Os indivíduos que compõem esta análise são os alunos ingressantes da IES Alfa dos 

cursos de Administração, Ciências Contábeis, Tecnologias em Gestão de Recursos Humanos, 

Gestão Financeira, Produção Industrial e Logística e Ciências Biológicas. Os dados 

analisados de cada país são as variáveis descritas a seguir. Os dados foram coletados 

utilizando-se o google docs e as análises foram feitas através do software SPSS. 

As Variáveis 
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As 36 variáveis desta pesquisa são apresentadas no Quadro 4: 

Quadro 4: Variáveis utilizadas na pesquisa de campo 
VARIÁVEL SIGNIFICADO TIPO VARIÁVEL 

C 

Curso: Administração: 1; Ciências Contábeis: 2; Tec. Em 
Recursos Humanos: 3; Tec. Em gestão Financeira: 4; 
Tec. Em Produção Industrial: 5; Tec. Em Logística: 6 e 
Ciências Biológicas: 7 

Variável Moderadora 

P Período: Noturno: 1 e Matutino: 2 Variável Moderadora 

S Sexo: Feminino: 1 e Masculino: 2 Variável Moderadora 

FE 
Faixa Etária: 17 – 20: 1; 21 – 24: 2; 25 – 28: 3 e 29 ou 
mais: 4. 

Variável Moderadora 

QFP 
Antes de escolher essa faculdade, quantas faculdades 
você pesquisou? : Nenhuma: 4; 1:3; 2:2 e 3 ou mais: 1.  

Variável Quantitativa 
Dependente 

IF Informações fornecidas antes da escolha Variável Quantitativa 

ICP 
Oportunidade de interagir com os colegas de classe e 
professores 

Variável Quantitativa 

EscoCF Escolha do curso / faculdade Variável Quantitativa 

Sal Fazer faculdade significa melhorar emprego ou salário Variável Quantitativa 

MxGD 
A marca da Instituição é mais importante que a grade de 
disciplinas 

Variável Quantitativa 

GDxQ 
A grade de disciplinas é mais importante que a qualidade 
do ensino 

Variável Quantitativa 

QxM 
A qualidade do ensino é mais importante que a marca 
 

Variável Quantitativa 

PxM O preço da mensalidade é mais importante que a marca Variável Quantitativa 

LxQ 
A localização da faculdade é mais importante que a 
qualidade do ensino 

Variável Quantitativa 

FxA A família influenciou mais que amigos Variável Quantitativa 

PropxFA 
A propaganda influenciou mais que família e meus 
amigos 

Variável Quantitativa 

Soz Escolheu fazer essa faculdade sozinho (a) Variável Quantitativa 

Imp.P 
Quanto se importa com o que os pais pensam que deve 
fazer 

Variável Quantitativa 

Imp.A 
Quanto se importa com o que os amigos pensam que 
deve fazer 

Variável Quantitativa 

RP 
Fazer uma faculdade, ajudará a ser reconhecido (a) pelas 
pessoas 

Variável Quantitativa 

FSonho Fazer uma faculdade significa realizar um sonho Variável Quantitativa 

MPro 
Fazer uma faculdade, ajudará a ser um profissional 
melhor 

Variável Quantitativa 

MPes Fazer uma faculdade, ajudará a ser uma pessoa melhor Variável Quantitativa 

CSonho Fazer esse curso significa a realização de um sonho Variável Quantitativa 

Impre 
Quantas vezes, eventos imprevistos impedem de 
frequentar a faculdade 

Variável Quantitativa 

Obrig 
Quantas vezes, as obrigações familiares impedem de 
frequentar a faculdade 

Variável Quantitativa 

CDD Quantas vezes se sente cansado, doente ou desatento Variável Quantitativa 

Trab 
Quantas vezes, as exigências do trabalho impedem de 
frequentar a faculdade 

Variável Quantitativa 

ImpXfre 
Se tiver eventos imprevistos, não se esforçará em 
frequentar a faculdade 

Variável Quantitativa 

Obrigxfre 
Se tiver obrigações familiares, não se esforçará em 
frequentar a faculdade 

Variável Quantitativa 

CDDxFre 
Se estiver cansado, doente ou desatento, não se 
esforçará em frequentar a faculdade 

Variável Quantitativa 

Trabxfre Se o trabalho exigir, não se esforçará em frequentar a Variável Quantitativa 
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faculdade 

ExpecC 
As expectativas foram atendidas até o momento com 
relação ao curso 

Variável Quantitativa 

ExpecF 
As expectativas foram atendidas até o momento com 
relação à faculdade 

Variável Quantitativa 

Indic Indicaria essa faculdade para outras pessoas Variável Quantitativa 

 

Análise Exploratória 

As análises dos dados desenvolvidas através do software SPSS envolveram, 

inicialmente, a técnica estatística Alpha de Cronbach para a análise de confiabilidade e, 

posteriormente, a Análise Fatorial – AF como forma de avaliar os conjuntos de variáveis e a 

identificação das dimensões de variabilidade comuns existentes em um conjunto de 

fenômenos. O intuito dessa aplicação inicial foi identificar um número mínimo de fatores que 

venha a explicar a parcela máxima de variância existente nas variáveis originais. 

Sequencialmente foram feitas a Análise Estatística Descritiva para Validação dos dados e 

aquisição da Média, Moda, mediana, Simetria, Curtose e Desvio Padrão, as Correlações entre 

todos os dados e os dados de maior correlação foram testados pelo Qui-Quadrado. O teste T 

verificou se algumas das variáveis eram responsáveis pelas determinações da variável 

dependente e, sequencialmente, a Regressão Linear constatou a irrelevância da maior parte 

das variáveis quanto às respectivas relações com a variável determinante. 

O primeiro teste estatístico aplicado nos dados foi o Alpha de Cronbach para verificar 

a confiabilidade da pesquisa. Na avaliação de todas as variáveis, obteve-se o resultado de 

0,745 <0,8 (padrão aceitável). A análise de confiabilidade de cada item variou entre 0,729 e 

0,756 e, mesmo se apresentando abaixo de 0,8, demonstram certa confiabilidade. Cada um 

dos itens também foi testado enquanto sua validade, apresentando-se com 100% dos itens 

válidos (FIGURAS 13, 14 E 15). 
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Figura13: Análise descritiva com todas as variáveis 

 

Figura 14: Resumo – validação das variáveis 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 182 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 182 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 



83 
 

 
 

 

Figura15: Alpha de Cronbach com todas as variáveis. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,745 37 

 

Para verificar os possíveis grupos que poderiam ser formados a fim de diminuir a 

quantidade de variáveis válidas na pesquisa, imaginou-se estabelecer os fatores utilizando 

todos os indicadores ao mesmo tempo. Nesse caso, a AF (R-mode fator analysis) foram 

criados agrupamentos de variáveis com base em sua estrutura de relacionamento. O número 

de fatores foi escolhido pelo critério Kaiser (variância explicada de no mínimo 1,0). Assim, os 

fatores que explicam um valor de variância inferior à capacidade de explicação das próprias 

variáveis do estudo não foram tratados. Além disso, foi escolhido o método de rotação 

ortogonal – Varimax, a fim de facilitar ao máximo o entendimento dos relacionamentos 

subjacentes entre as variáveis (fatores).  

No entanto, os valores obtidos não foram satisfatórios, pois a matriz de correlação 

demonstrou um índice baixo entre os indicadores (diversos índices abaixo de 0,50 – FIGURA 

17), mesmo que a significância demonstre que essa é uma boa tabela para aplicação da AF 

(sig. 0,000). Além da matriz de correlação, observou-se (FIGURA 16) que apesar de o grau de 

explicação dos dados a partir dos fatores encontrados no Kaiser-Meyer-Olkin - KMO 

(Measure of Sampling Adequacy – MSA) ser 0,656 (>0,5), eles não explicavam 

satisfatoriamente as variações dos dados originais.  

 

Figura16: Teste de Análise Fatorial – KMO – todas as variáveis 
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Figura 17: Matriz de Correlação 
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Nessa primeira aplicação, foram encontrados 12 fatores que possivelmente poderiam 

explicar as variáveis com 67, 5% da variância, conforme demonstrado na Figura 18 abaixo: 

Figura 18: Percentual de explicação total da variância – todas as variáveis. 

 

A partir dessa análise, várias tentativas foram feitas, retirando os indicadores que 

apontavam inicialmente um valor abaixo de 0,5 na Matriz de Antiimagem e posteriormente, 

foram retiradas as variáveis que se encontravam abaixo de 0,65, pois tanto o teste KMO, 

quanto o percentual de variância ainda não se encontravam satisfatórios. Mesmo com uma 

melhora no último teste, percebe-se uma piora significativa no poder de explicação do modelo 

na tabela de comunalidades, o que resultou na retirada de mais duas variáveis que possuem 

valores muito discrepantes das demais. A última aplicação, resultou em 9 variáveis que se 
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agruparam em 3 conjuntos (Conjunto 1: Fator Motivacional; Conjunto 2: Crenças de 

Controle; e Conjunto 3: Controle Percebido), conforme o quadro 5, abaixo: 

Quadro 5: Conjuntos de correlação entre variáveis 
Conjunto 1 – Fator motivacional 

PxM O preço da mensalidade é mais importante que a marca 

PropxFA A propaganda influenciou mais que família e meus amigos 

Conjunto 2 – Crenças de Controle 
Impre Quantas vezes, eventos imprevistos impedem de frequentar a faculdade 

Obrig Quantas vezes, as obrigações familiares impedem de frequentar a faculdade 

Trab Quantas vezes, as exigências do trabalho impedem de frequentar a faculdade 

Conjunto 3 – Controle Percebido 

ImpXfre Se tiver eventos imprevistos, não se esforçará em frequentar a faculdade 

Obrigxfre Se tiver obrigações familiares, não se esforçará em frequentar a faculdade 

CDDxFre Se estiver cansado, doente ou desatento, não se esforçará em frequentar a 
faculdade 

Trabxfre Se o trabalho exigir, não se esforçará em frequentar a faculdade 

 

A partir da utilização dessas 9 variáveis, obtiveram-se valores satisfatórios para a 

matriz de correlação (todos os índices acima de 0,65), para o KMO que resultou em 0,793 e 

bem próximo de 0,8 e, a variância possibilitou explicar 72,8% com apenas 3 fatores. Todos 

esses dados são demonstrados nas figuras (19, 20 e 21) abaixo: 

Figura19: Matriz de Antiimagem 
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Figura 20: Teste de Análise Fatorial – KMO – 9 variáveis 

 

Figura 21: Percentual de explicação total da variância – 9 variáveis 

 

Após a aplicação da AF, foram utilizadas as 9 variáveis no Alpha de Cronbach para 

verificar novamente a confiabilidade da pesquisa. Na avaliação das 9 variáveis, obteve-se o 

resultado de 0,809, ou seja, um valor acima de 0,8 (padrão aceitável) entre os 182 

respondentes, o que indica um padrão aceitável para a realização das análises, conforme 

demonstrado na figura 22. 

Figura 22: Alpha de Cronbach 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,809 9 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

PxM 18,0824 72,584 ,284 ,823 

PropxFA 18,2527 76,455 ,207 ,828 

Impre 18,8901 67,137 ,580 ,780 

Obrig 19,1648 68,614 ,616 ,777 

Trab 18,7747 67,689 ,548 ,784 

ImpxFre 19,2033 66,329 ,738 ,763 

ObrigxFre 18,7363 67,455 ,565 ,781 
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CDDxFre 18,9011 69,460 ,556 ,784 

TrabxFre 19,0495 69,373 ,580 ,781 

 

Foram feitos vários testes com as variáveis excluídas para avaliar se era possível fazer 

novos agrupamentos e, mesmo que em alguns testes, a matriz de correlação tenha 

demonstrado dados satisfatórios (acima de 0,5), os testes KMO não foram satisfatórios e a 

análise de confiabilidade (Alpha de Cronbach) resultou em índices menores que 0,8 (padrão 

aceitável). 

A partir desses dados, as análises consideraram apenas as 9 variáveis indicadas acima 

para as demais ferramentas do SPSS. 

O menor desvio padrão se apresentou em 1,44 considerando as respostas dos 

entrevistados no que se refere ao esforço em frequentar a faculdade quando tiver eventos 

imprevistos e, o maior com 1,95, na comparação entre preço e marca da IES, conforme 

apresentado na figura 23. De qualquer maneira, 2 pontos para cima ou para baixo são 

considerados aceitáveis como desvio padrão em pesquisas. 

Figura 23: Estatística descritiva 

 

A análise de confiabilidade de cada item variou entre 0,763 e 0,828 e, mesmo que 

algumas variáveis se apresentem abaixo de 0,8, demonstram confiabilidade. Cada um dos 

itens também foi testado enquanto sua validade, apresentando-se com 100% dos itens válidos. 

Todas as variáveis apresentaram uma assimetria positiva que variou entre 0,533 com 

relação à preferência dos entrevistados pela marca em detrimento ao preço e 1,854, com 

relação à discordância dos respondentes no que se refere aos impedimentos de frequência nas 

aulas por conta das obrigações familiares. 
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Percebe-se um índice alto quanto à curtose, no que se refere às variáveis Obrigações 

Familiares, Imprevistos versus Frequência e Trabalho versus Frequência, relacionadas aos 

impedimentos em frequentar à IES. Ambos, assimetria e curtose são apresentadas na figura 24 

a seguir: 

Figura 24: Curtose para Obrig, ImpxFre, TrabxFre e PxM. 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir desses dados, foi aplicada a correlação (FIGURA 25) entre todas as variáveis 

e, ao serem identificadas relações significativas, ou seja, sendo menores ou iguais à 0,01 e 

0,05, seus dados foram analisados posteriormente por meio da ferramenta do Qui-Quadrado. 

Foram identificadas variáveis independentes de maior correlação tanto com a variável 

dependente QFP, quanto entre si. As variáveis Trab, Impre e ImpxFre são, nessa ordem, as 

variáveis de maior significância (Sig menor que 0,5) e as variáveis de maior correlação entre 

si são Obrig e Impre (r = 0,750 e Sig. = 0,000). 
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Figura 25: Correlação entre as 9 variáveis independentes e QFP. 

 

 

As análises de Qui-quadrado confirmaram as principais correlações entre as variáveis. 

A maior relação existente indicou que 43% dos respondentes que acreditam que as 

Obrigações familiares não os impedem de frequentar a IES, também acreditam que 

Imprevistos de qualquer natureza também não são motivos de impedimento na frequência. 

Quanto às relações encontradas que consideraram a variável dependente, apesar de os 

respondentes acreditarem que os imprevistos não afetam a frequência, há uma divisão, entre 

eles, de pessoas que pesquisaram entre nenhuma e mais de 3 IES antes de escolher a IES Alfa. 

O teste T também foi utilizado para verificar se a intenção de estudar na IES Alfa era 

clara e se varia pelo compromisso em comparecer na IES sem deixar que imprevistos os 

impeçam de frequentar a IES, porém, os resultados indicaram que não existe diferença 

estatisticamente significativa entre esses dois fatores (FIGURA 26). Isso é demonstrado 
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através do resultado de sig. com 0,891 > que 0,05 e comprovado em sig. (2.tailed) com 0,829 

> 0,05. 

Figura 26: Teste T para QFP e ImprexFre. 

 

O mesmo aconteceu com as comparações entre a variável dependente e as outras duas 

que mostravam correlação (FIGURA 27). O teste T para as Obrigações resultou em 0.910 e 

no confronto com sig. (2.tailed).  

Figura 27: Teste T para QFP e Obrig. 

 

E, com os imprevistos do trabalho que possam justificar a frequência, foram 

encontrados os índices de significância de 0,420 e 0,386 (2-tailed) apresentados na figura 28, 

ambos maiores que 0,05. Os 3 testes aplicados por meio do teste T identificam que não existe 

correlação estatisticamente significativa entre essas variáveis. 

Figura 28: Teste T para QFP e TrabxFre 

 

Ainda utilizando o mesmo teste, foram confrontadas as variáveis de maior valor na 

matriz de correlação (FIGURA 29), ou seja, Impre e ObrigxFre e, mesmo apresentado um alto 

grau da correlação na matriz anterior, o teste T apontou que não existe associação 

estatisticamente significativa entre elas. Os resultados foram 0,896 (sig > 0,05) e 0,233 (sig. 

2-tailed > 0,05). 
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Figura 29: Teste T para Impre e ObrigxFre 

 

 

Quanto à regressão linear, foram aplicados os testes entre os dados encontrados na 

matriz de correlação. Ao relacionar as 3 variáveis independentes (Impre, Obrig e ImpxFre) 

com a variável dependente QFP, percebeu-se que o grau de associação entre elas (R = 0,179, 

0,124 e 0,152) era pequeno e as variações nas variáveis independentes não explicam de forma 

satisfatória as variações na variável dependente (R² = 3,2%, 1,5% e 2,3%, respectivamente) 

conforme as figuras 30, 31 e 32, abaixo: 

Figura 30: Resumo do modelo na Regressão linear – QFP e Impre 

 

Figura 31: Resumo do modelo na Regressão linear – QFP e Obrig 

 

Figura 32: Resumo do modelo na Regressão linear – QFP e ImpxFre 

 

Porém, ao aplicar a Regressão Linear entre as duas variáveis independentes de maior 

correlação, foi possível verificar que 56,3% da variação na variável Obrig. é explicada pelas 

variações ocorridas na variável independente Impre (FIGURA 33). 
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Figura 33: Resumo do modelo na Regressão linear – Impre e Obrig 

 

Percebe-se também que a taxa residual entre elas corresponde a 172,014 com Sig. 

0,000 < que 0,05, o que significa que a variável estatística Impre exerce influência sobre a 

variável Obrig e o modelo é significativo (FIGURA 34): 

Figura 34: Anova
b
 com análise residual – Impre e Obrig 

 

A Regressão Linear foi aplicada nas demais variáveis, porém, com exceção da relação 

entre ObrigxFre e Imp.xFre que possuem uma explicação de 58%, as demais variáveis não 

são estatisticamente significativas como explicação de variabilidade. 

Também foi aplicada a Regressão Linear em todas as variáveis, considerando, nesse 

momento, a variável Impre como dependente para os testes. O coeficiente de determinação 

resultou em 64,4% (FIGURA 35), o que significa que as variáveis independentes explicam 

razoavelmente a média da variação de Impre e o resíduo se manteve próximo ao anterior com 

180,433 (FIGURA 36). O coeficiente também é demonstrado na figura 37. 

Figura 35: Resumo do modelo na Regressão linear – Impre e PXM, PropxFA, Obrig, Trab, 

ImpxFre, ObrigxFre, CddxFre e TrabxFre 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

dimension0 

1 ,803
a
 ,644 ,628 1,02126 

a. Predictors: (Constant), TrabxFre, PropxFA, Obrig, PxM, ObrigxFre, Trab, CDDxFre, ImpxFre 
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Figura 36: Anova
b
 com análise residual – Impre e PXM, PropxFA, Obrig, Trab, ImpxFre, 

ObrigxFre, CddxFre e TrabxFre 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 326,930 8 40,866 39,183 ,000
a
 

Residual 180,433 173 1,043   

Total 507,363 181    

a. Predictors: (Constant), TrabxFre, PropxFA, Obrig, PxM, ObrigxFre, Trab, CDDxFre, ImpxFre 

b. Dependent Variable: Impre 

 

 

Figura 37: Coeficiente – Impre e PXM, PropxFA, Obrig, Trab, ImpxFre, ObrigxFre, CddxFre 

e TrabxFre 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,187 ,211  ,886 ,377 

PxM ,037 ,042 ,043 ,884 ,378 

PropxFA -,003 ,046 -,003 -,067 ,947 

Obrig ,609 ,071 ,537 8,608 ,000 

Trab ,311 ,061 ,315 5,119 ,000 

ImpxFre ,134 ,100 ,116 1,345 ,181 

ObrigxFre -,146 ,072 -,146 -2,013 ,046 

CDDxFre ,175 ,072 ,159 2,431 ,016 

TrabxFre -,135 ,069 -,119 -1,953 ,052 

a. Dependent Variable: Impre 

 

A partir desses resultados, foram retirados os valores atípicos (outliers) e, para uma 

nova análise, foram consideradas 175 respostas válidas. Nessa nova aplicação, o coeficiente 

de determinação resultou em 76,6% (FIGURA 38), o que significa que as variáveis 

independentes explicam adequadamente a média da variação de Impre. Outro fator 

interessante é que o resíduo caiu para 96,990 (FIGURA 39). O coeficiente também é 

demosntrado na figura 40. 
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Figura 38: Resumo do modelo na Regressão Linear sem outliers – Impre e PXM, PropxFA, 

Obrig, Trab, ImpxFre, ObrigxFre, CddxFre e TrabxFre 

  

Figura 39: Anova
b
 com análise residual sem outliers – Impre e PXM, PropxFA, Obrig, Trab, 

ImpxFre, ObrigxFre, CddxFre e TrabxFre 

  

Figura 40: Coeficiente sem outliers – Impre e PXM, PropxFA, Obrig, Trab, ImpxFre, 

ObrigxFre, CddxFre e TrabxFre 

 

O teste de normalidade e linearidade é apresentado no histograma abaixo e no gráfico 

normal P-P Ploto f regression standardizes residual (FIGURA 41): 
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Figura 41: Histograma e Normal P-P Ploto f Regression Standardized Residual sem outliers – 

Impre e PXM, PropxFA, Obrig, Trab, ImpxFre, ObrigxFre, CddxFre e TrabxFre 

 

 

 

 

 

 

Com a retirada dos valores atípicos, o valor do KMO continuou em 0,793, porém a 

variância possibilitou explicar 73,9% com apenas 3 fatores, ou seja, uma evolução discreta. 

Outro fator que obteve um índice um pouco mais alto foi o Alpha de Cronbach com 0,814. 

Pode-se verificar que independente da retirada dos 7 outliers, a alteração nesses índices 

mostrou-se discreta e os valores anteriores podem ser considerados como satisfatórios. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conhecer o papel das atitudes como fator de influência sobre o comportamento dos 

alunos no processo de escolha da marca educacional proporcionou a utilização do modelo do 

comportamento planejado elaborado por Ajzen, o que por sua vez, demandou um 

aprofundamento conceitual em relação às atitudes e ao comportamento das pessoas (nesse 

caso, o comportamento do consumidor). A fim de compreender esses fatores, foram estudadas 

as necessidades humanas e as motivações dos indivíduos, tendo como base os estudiosos que 

se especializaram nesses temas, como Maslow, Freud, Spencer, Pavlov e Skinner. Ao 

contextualizar as atitudes, tornou-se necessário estudar sua inserção na Psicologia Social, pois 

ela é considerada a principal disciplina que trata o tema para, então, explanar a Formação, 

Dimensões, Funções e Mudanças possíveis com relação às atitudes. Por último, foi preciso 

explicar o conceito de Dissonância Cognitiva, pois mesmo com a intenção de compra, ao 

reconhecer a dissonância no momento da escolha, a tomada de decisão pode sofrer influência.  

Como o foco do estudo das atitudes referenciou o modelo do comportamento 

planejado, uma vez contextualizados esses estudos, foram apresentadas as teorias relacionadas 

ao modelo que se pretendeu estudar, ou seja, a Teoria da Ação Racional – TRA para então 

posicionar sua evolução, por meio da Teoria do Comportamento Planejado – TPB. A partir 

dos estudos da TPB, foram apresentadas as variáveis que compõem cada uma delas, 

relacionadas às crenças comportamentais, avaliação das consequências, normas subjetivas, 

crenças normativas, motivação e o principal fator de mudança entre as teorias, o controle 

percebido. 

Teoricamente, os estudos relacionados às atitudes não foram esgotados, porém, foram 

apontados os principais vieses necessários para compreender sua influência quanto ao 

comportamento do consumidor. Contudo, para satisfazer o objetivo geral desse trabalho, foi 

necessária a utilização de entrevistas com os principais sujeitos envolvidos (alunos e 

gestores), o que, consequentemente, direcionou aos objetivos específicos desse trabalho. No 

que tange a esses objetivos, optou-se por utilizar a IES Alfa, Instituição escolhida por 

conveniência, como estudo de caso, para observar o comportamento dos alunos de graduação 

e a influência das atitudes em suas decisões. E, ao estudar os conceitos do modelo de 

comportamento planejado que poderiam explicar as atitudes dos alunos de graduação, foi 

necessário um levantamento dos constructos apresentados por Ajzen, o que resultou na 
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utilização do seu modelo de questionário com algumas adaptações tanto para a realidade das 

pesquisas brasileiras, quanto ao estudo de caso. 

Com esses alunos, foram utilizadas 36 variáveis iniciais em um questionário aplicado 

por meio da ferramenta google docs, que resultou em 182 respondentes. A partir dessas 

respostas, os dados foram analisados por meio do software SPSS. O fato de não terem sido 

obtidos índices satisfatórios com as 36 variáveis, demandou novas análises que resultaram em 

9 variáveis válidas. Apesar de essas variáveis serem responsáveis por alguns constructos 

como o fator motivacional, as crenças de controle e o controle percebido, não foi possível 

aplicar as fórmulas propostas, pois há ausência de constructos importantes, segundo o modelo 

de comportamento planejado que poderia explicar as atitudes dos alunos, o que demonstra que 

o objetivo geral foi atingido parcialmente. 

Apesar disso, as análises estatísticas proporcionaram dados relevantes para os estudos 

das atitudes e permitiu a obtenção de respostas para os demais objetivos específicos apontados 

nesse trabalho. Quanto à entrevista com os alunos, observou-se que ao fazer as aplicações da 

regressão linear foi possível verificar que os fatores de maior influência e que justificam o 

modelo são a maior influência dos familiares e amigos em comparação com a propaganda e o 

comprometimento dos respondentes em comparecer à IES independente de imprevistos de 

qualquer natureza, obrigações familiares ou do trabalho, o que não possui relação 

estatisticamente significativa com período, curso, sexo ou idade. As relações mais 

significativas encontraram-se entre as próprias variáveis. Outro fator de correlação foi a 

comparação entre Preço e Marca, pois 61% dos entrevistados discorda de que o Preço seja 

mais importante que a Marca da IES. 

Há forte relação entre a idade das pessoas que responderam e a quantidade de 

faculdades pesquisadas por esses respondentes antes da escolha pela IES Alfa. Dos 

respondentes, 63,7% têm entre 17 e 20 anos, 23,6% entre 21 e 24 anos, 8,8% entre 25 e 28 

anos e apenas 3,8% possuem 29 ou mais. Desses 63,7%, 50,9% pesquisaram 3 ou mais 

faculdade antes da escolha final e 25,9% pesquisaram ao menos 2 IES, totalizando 76,8%. 

Dos respondentes com idade entre 21 e 24 anos, 32,6% pesquisaram em 3 ou mais IES e 

27,9% pesquisaram em pelo menos 2 IES, totalizando 60,5%. O contrário é percebido com os 

respondentes com idade a partir de 25 anos, pois entre os respondentes com idade entre 25 e 

28 anos, 50% não pesquisaram em outras IES e 42,9% dos respondentes com 29 anos ou mais 
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também não pesquisaram outras IES. Porém, não há relação estatisticamente significativa 

entre o gênero e a quantidade de IES pesquisadas, bem como com o curso escolhido. Percebe-

se com esses dados, que a maturidade dos alunos pode influenciar os critérios utilizados na 

busca por IES. 

Fazer uma IES ou um curso específico faz parte do sonho dos respondentes, em 

especial às pessoas do sexo feminino, junto às quais foi percebida uma discreta tendência a 

justificarem suas escolhas como expectativas definidas como “realização de sonhos”, 

justificativa cuja incidência é menor entre os respondentes do sexo masculino. 79,2% das 

mulheres concordam que fazer uma faculdade significa “a realização de um sonho” e, 61,4% 

também acredita que esse curso faz parte desse sonho. Enquanto isso, entre os homens que 

participaram da pesquisa, 69,1% concordam que fazer uma faculdade significa realizar um 

sonho e, 49,4% relacionam o sonho com o curso escolhido. Porém, percebe-se que ambos não 

tiveram dificuldade no momento da escolha do curso. 

É preciso levar em conta, também, as influências familiares, pois elas, 

sequencialmente, são apontadas pelos respondentes como as maiores influenciadoras na 

escolha de uma IES, seguida pela influência exercida pelos amigos e, por último a 

propaganda. 65,9% apontam a Família e os Amigos como mais influentes que a Propaganda. 

Esse fator deveria ser observado, principalmente, pelos gestores administrativos da IES Alfa, 

pois podem ser fundamentais para a construção da comunicação com os alunos a fim de atraí-

los nos processos seletivos. A oportunidade de interação com os professores e colegas é 

valorizada pelos alunos de forma mediana, o que não caracteriza uma influência tão alta em 

suas escolhas. Contudo, apesar de familiares e amigos exercerem grande influência, apenas 

56,6 % dos respondentes se importa com a opinião do que os familiares acreditam que eles 

devem fazer e, de forma contrária, 51,6% não se importam com o que os amigos pensam que 

eles devem fazer.  

Outro aspecto que pode ser utilizado como fonte de comunicação da administração da 

IES Alfa ao divulgar seus cursos são os fatores relacionados ao salário e reconhecimento 

pessoal e profissional. 79,1% dos respondentes acredita que fazer um curso superior os 

auxiliará a mudar de emprego ou ter um salário melhor, 93,9 % acredita que terá maior 

reconhecimento profissional e 71,4% concorda que terá maior reconhecimento pessoal. 



100 
 

 
 

E, ao serem questionados sobre a satisfação das expectativas quanto ao curso e a 

faculdade até o momento (considerando 3 meses de presença na IES), 61,5% estão satisfeitos 

com o curso e 69,8% estão satisfeitos com a faculdade. Entretanto, independente desses 

dados, 90,7% indicaria a faculdade e o curso aos amigos. 

Além da entrevista com os alunos, foram realizadas entrevistas não estruturadas com 

os gestores da IES Alfa como forma de contrapor as informações obtidas e atingir um dos 

objetivos específicos desse trabalho. Nessas entrevistas, percebeu-se que os gestores que estão 

mais próximos dos alunos possuem uma percepção mais realista dos motivos que levam os 

alunos a escolher a IES, bem como os fatores de maior influência sobre eles. Um fato 

interessante é a incompatibilidade das percepções por parte da gestão administrativa que, de 

forma mais direta, é responsável pelas estratégias de divulgação da IES Alfa, porém, possui 

uma percepção bastante discrepante da realidade apontada pelos alunos ingressantes que 

participaram da pesquisa. Esses gestores acreditam que o Preço é o fator de maior influência, 

seguido de Localização, Marca, Qualidade de Ensino e Grade de Disciplinas e apontam que a 

Propaganda exerce maior influência que a Família. 

Ao comparar com os dados obtidos sobre a realidade brasileira educacional, percebe-

se que, mesmo com a grande quantidade de cursos oferecidos com preços inferiores e o 

aumento do número de IES, que possibilita um acesso maior quanto à localização, os alunos, 

independente da idade, do gênero ou do curso escolhido, buscam qualidade de ensino e grade 

curricular como prioridade, seguido da marca da IES. 

A pesquisa apontou uma fragilidade quanto aos sujeitos pesquisados, pois em se 

tratando de uma IES, outros cursos de áreas distintas poderiam ser pesquisados e, 

consequentemente as análises seriam mais completas. A partir do momento em que 182 

alunos divididos em apenas 7 cursos participaram, com uma discrepância relativamente 

grande entre os respondentes, houve dificuldade em realizar generalizações. Os entrevistados 

se dividiram em 67,6% matriculados no curso de Administração, 10,4% em Ciências 

Contábeis, 8,2% em Recursos Humanos, 2,7% em Gestão Financeira, 4,9% em Gestão da 

Produção, 4,4% em Logística e 1,6% em Ciências Biológicas. A IES Alfa não aprovou a 

liberação para aplicação do questionário entre todos os cursos em tempo hábil, o que também 

dificultou o acesso quanto aos atuais respondentes. E, por se tratar de um IES atuante 
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regionalmente, acredita-se que não seja viável fazer generalizações dos resultados quanto ao 

Estado de São Paulo. 

Em se tratando do modelo de atitudes proposto por Ajzen e, relacionando ao objetivo 

específico sobre as variáveis utilizadas no modelo, observou-se que ele pode ser aplicado em 

estudos de caso com IES e consegue explicar as escolhas dos alunos de graduação por 

determinada marca educacional, porém, nesse trabalho, ao retirar uma grande quantidade de 

variáveis, as 9 principais resultam em  dados estatisticamente significativos, mas não 

conseguem, sozinhas, explicar o modelo do comportamento planejado, o que limita e 

inviabiliza sua aplicação nesse trabalho e a equação se torna inadequada como ferramenta de 

análise. 

Assim, sugere-se que o modelo de questionário seja revisado, excluindo algumas 

variáveis que tiveram baixa correlação e que sejam acrescentadas variáveis independentes e, 

principalmente dependentes, como forma de apurar o uso dessas informações nas análises. Ao 

revisar o questionário e comprovar a possibilidade de uso de todos os constructos sugeridos 

por Ajzen, sugere-se a aplicação de uma Análise Fatorial Confirmatória que não foi possível 

realizar nesse trabalho. 

Por fim, a partir da aplicação dessas sugestões, esse trabalho pode ser o ponto de 

partida para uma nova aplicação do modelo com alunos ingressantes de uma IES e, também, 

para que IES desenvolvam uma comunicação mais adequada e assertiva com os alunos que 

pretendem participar de processos seletivos para ingresso em Cursos Superiores, fazendo com 

que esse aluno, escolha o curso e a faculdade que mais se aproxima de suas necessidades e 

desejos, resultado em uma diminuição de evasão posterior e maior satisfação com o curso e a 

IES. 
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Como foi sua escolha pela Instituição de Ensino Superior e o Curso? 

O objetivo dessa pesquisa é conhecer os motivos que o levaram a escolher por essa 
Instituição de Ensino Superior. Como não será necessário se identificar, sua identidade será 
mantida no anonimato. Por isso, é fundamental que você seja o mais sincero possível. 

Por favor, responda cada uma das questões apontando o número que mais descreve sua 
opinião. Algumas perguntas parecem semelhantes, mas se dirigem a objetivos diferentes. 

 
*Obrigatório 
 
Em qual curso você está matriculado?* 

Administração 

Biomedicina 

Ciências Biológicas 

Ciências Contábeis 

Educação Física 

Enfermagem 

Engenharia Civil/Computação/Produção/Mecânica 

Estética 

Farmácia 

Fisioterapia 

Odontologia 

Pedagogia 

Psicologia 

Química 

Sistemas de Informação 

Tec. em Gestão Financeira 

Tec. em Logística 

Tec. em Produção Industrial 

Tec. em Recursos Humanos 

Sexo* 

Feminino 

Masculino 

Quantos anos você tem?* 

17 - 20 

21 - 24 

25 - 28 

29 ou mais 
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Para mim, fazer esse curso é* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Muito Bom 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,M uito Bom, a 7,Extremamente R uim,.         Extremamente Ruim 

 

Para mim, estudar nessa faculdade é* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Muito bom 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,M uito bom, a 7,Extremamente R ui m,.         Extremamente Ruim 

 

Para mim, as informações fornecidas sobre os cursos antes da minha escolha foram* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Muito Boas 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,M uito Boas, a 7,Extr emamente R uins,.         Extremamente Ruins 

 

Para mim, ter a oportunidade de interagir com os colegas de classe e professores é* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Muito bom 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,M uito bom, a 7,Extremamente R ui m,.         Extremamente Ruim 

 
Antes de escolher essa faculdade, quantas faculdades você pesquisou?* 

Nenhuma 

1 

2 

3 ou mais 

 

Para mim, escolher o curso / faculdade foi* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Extremamente Fácil 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,Extr emamente Fácil, a 7,Extremamente Dif ícil,.         Extremamente Difícil 

 

Para mim, fazer faculdade significa melhorar meu emprego ou meu salário* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C oncor do Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 
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Para mim, a marca da Instituição é mais importante que a grade de disciplinas* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C oncor do Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 

 

Para mim, a grade de disciplinas é mais importante que a qualidade do ensino* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C oncor do Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 

 

Para mim, a qualidade do ensino é mais importante que a marca* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C onrcodo Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 

 

Para mim, o preço da mensalidade é mais importante que a marca* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C oncor do Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 

 

Para mim, a localização da faculdade é mais importante que a qualidade do ensino* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C oncor do Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 

 

Ao escolher a faculdade, minha família me influenciou mais que meus amigos* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C oncor do Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 

 

Ao escolher a faculdade, a propaganda me influenciou mais que minha família* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C oncor do Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 
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Escolhi fazer essa faculdade sozinho (a)* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C oncor do Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 

 

De modo geral, o quanto você se importa com o que seus pais pensam que você deve fazer?* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Não me importa 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,N ão me importa, a 7,M e i mporta muito,.         Me importa muito 

 

De modo geral, o quanto você se importa com o que seus amigos pensam que você deve 
fazer?* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Não me importa 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,N ão me importa, a 7,M e i mporta muito,.         Me importa muito 

 

Fazer uma faculdade, me ajudará a ser reconhecido pelas pessoas* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C oncrodo Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 

 

Para mim, fazer uma faculdade significa realizar um sonho* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C oncor do Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 

 

Fazer uma faculdade, me ajudará a ser um profissional melhor* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C onrcodo Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 

 

Fazer uma faculdade, me ajudará a ser uma pessoa melhor* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C oncor do Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 
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Para mim, fazer esse curso significa a realização de um sonho* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C oncor do Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 

 

Quantas vezes, eventos imprevistos o impedem de frequentar a faculdade?* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Muito Raramente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,M uito Rar amente, a 7,Muito Fr equentemente,.         Muito Frequentemente 

 

Quantas vezes, as obrigações familiares o impedem de frequentar a faculdade?* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Muito Raramente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,M uito Rar amente, a 7,Muito Fr equentemente,.         Muito Frequentemente 

 

Quantas vezes você se sente cansado, doente ou desatento?* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Muito Raramente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,M uito Rar amente, a 7,Muito Fr equentemente,.         Muito Frequentemente 

 

Quantas vezes, as exigências do trabalho o impedem de frequentar a faculdade?* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Muito Raramente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,M uito Rar amente, a 7,Muito Fr equentemente,.         Muito Frequentemente 

 

Se eu tiver eventos imprevistos, não me esforçarei em frequentar a faculdade* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C oncor do Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 

 

Se eu tiver obrigações familiares, não me esforçarei para frequentar a faculdade* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C oncor do Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 
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Se eu estiver cansado, doente ou desatento, não me esforçarei em frequentar a faculdade* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C oncor do Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 

 

Se meu trabalho exigir, não me esforçarei em frequentar a faculdade* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C oncor do Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 

 

Minhas expectativas foram atendidas até o momento com relação ao curso* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C oncor do Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 

 

Minhas expectativas foram atendidas até o momento com relação à faculdade* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C oncor do Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 

 

Eu indicaria essa faculdade para outras pessoas* 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Concordo Plenamente 
Sel ecione um valor no inter valo de 1,C oncor do Pl enamente, a 7,Discor do Pl enamente,.         Discordo Plenamente 

 

 

 


