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LEALDADE DE ESTUDANTES EM INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO SUPERIOR:  

UM ESTUDO MULTICASO EM JOINVILLE, SC 
 

Emerson Wagner Mainardes 

Maria José Carvalho de Souza Domingues 

 

Resumo 

Este estudo objetivou determinar os fatores do curso de graduação em 

administração que levam a retenção dos alunos nas instituições de 

ensino superior (IES) que oferecem esta graduação em Joinville, SC. 

Buscou-se estudos que tratam da lealdade de estudantes, encontrando-

se 13 atributos para medi-la. Realizou-se uma pesquisa quantitativa-

descritiva junto a 283 alunos formandos em duas das cinco IES que 

oferecem o curso de Administração em Joinville, SC. Os alunos 

mostraram-se leais a sua IES, e ressaltaram que a credibilidade e a 

imagem da IES na sociedade são essenciais para os estudantes se 

tornarem leais ao seu curso e IES. 

 

Palavras-chave: Lealdade de estudantes; Graduação em 

Administração; Instituições de Ensino Superior. 

 

Abstract 

 

This study aimed to determine the factors of the degree course in 

administration that take the students' retention in the Higher Education 

Institutions (HEI) that offer this graduation in Joinville, SC. It was 

looked for studies that treat of the students' loyalty, meeting 13 

attributes to measure her. It was conducted a quantitative-descriptive 

research close to 283 graduates in two of five HEI that offer the 

administration course in Joinville, SC. The students were shown loyal 

their HEI, and they emphasized that the credibility and the image of 

HEI in the society are essential for the students if they turn loyal to 

their course and HEI. 

 

Keywords: Students' loyalty; Graduation in Administration; Higher 

Education Institutions. 

 

1 Introdução 

Em um mundo em constante transformação, os profissionais do mercado de trabalho 

necessitam estar sempre se aperfeiçoando e se capacitando. Capacitação de profissionais do 
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mercado, em muitos casos, se busca em instituições de ensino superior (IES). Reinert e 

Reinert (2005) evidenciaram que este cenário no Brasil permitiu o crescimento do setor 

educacional nos ensinos fundamental, médio e superior. Porém, é neste último, no nível 

superior em particular que o ensino brasileiro ganhou espaço considerável. O crescimento do 

número de instituições privadas foi recorde, nascendo, em média, mais de um estabelecimento 

particular por dia. Entre os cursos oferecidos pelas IES, a graduação em administração 

cresceu, significativamente. Silva et al (2005) constataram que a ampliação do ensino superior 

no Brasil foi nitidamente visível, e que houve um maior crescimento nos cursos de graduação 

em administração. 

Esta situação, entre outros fatores, foi proporcionada pela Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB), Lei 9.394 de 1996 (PLANALTO, 2007), que tornou o ambiente educacional favorável 

ao aumento deste tipo de organização, principalmente as IES privadas. Neste contexto houve, 

assim, natural aumento de competitividade entre estas instituições. Desta forma, segundo 

Walter, Tontini e Domingues (2005, p. 1), “o mercado educacional aproxima-se cada vez 

mais de um mercado onde a qualidade dos serviços e a satisfação dos clientes são 

fundamentais para sobrevivência das IES”. Complementando este cenário, Navarro, Iglesias e 

Torres (2005), em estudo internacional, constataram uma diminuição no acesso as IES de 

estudantes recém formados no ensino médio. Conforme estes mesmos autores, têm-se cada 

vez alunos mais maduros, já profissionais do mercado, que buscam se qualificar, com 

necessidades e motivações diferentes dos estudantes tradicionais, e que exigem uma educação 

diferente. No Brasil, a realidade é a mesma (MELO; BORGES, 2005). 

As IES da atualidade estão tendo que se interessar não só pelo que a sociedade solicita, 

em termos de competência dos diplomados, mas também pelo que os estudantes sentem sobre 

a experiência educacional que tem, vão ter ou tiveram (ABDULLAH, 2006). Seeman e 
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O’Hara (2006) afirmam que neste ambiente, as IES garantem uma vantagem competitiva, 

com o aumento de habilidades em atrair, reter e atender seus consumidores. O Brasil 

acompanha esta tendência. Cada vez mais, a competição entre IES nacionais, principalmente 

em cursos de graduação em administração, leva as instituições a buscar formas de atrair e 

reter estudantes (ALFINITO; GRANEMANN, 2003).  

Esta realidade nacional apresenta-se com força, principalmente em regiões onde a 

necessidade de formação de administradores é constante. Um exemplo é Joinville, Santa 

Catarina. Esta é a maior cidade do estado, apesar de não ser a capital. Tem uma quantidade 

elevada de empresas privadas, tanto indústrias, quanto comércios e prestadoras de serviços. É 

um pólo industrial que concentra grandes organizações, sendo também uma cidade com forte 

vocação empreendedora. São mais de 50 mil empresas, sendo que cada uma delas precisa de, 

pelo menos, um administrador. Portanto, esta necessidade de formação em administração 

levou a uma proliferação de cursos de graduação nesta área.  

Na cidade de Joinville, SC, atualmente, existem, de acordo com o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP, 2007), cinco IES particulares, que oferecem doze 

diferentes cursos de graduação em administração. Apesar do mercado de trabalho apresentar 

uma demanda constante por novos administradores, as IES tem cada vez mais dificuldades 

para atrair novos alunos, pois são oferecidas quase duas mil vagas anuais, e isto significa 

atrair cerca de dois mil indivíduos todos os anos para as IES somente para cursos de 

administração, não sendo considerados os demais inúmeros cursos superiores oferecidos por 

estas e por outras IES da região, tornando a manutenção de alunos uma estratégia de gestão 

fundamental para as IES locais. 

É sob esta perspectiva que se realizou este estudo. Considerando-se as necessidades do 

mercado de trabalho e a realidade competitiva do meio educacional, determinar os fatores 
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específicos da instituição de ensino que levam a retenção dos alunos nas IES que oferecem 

esta graduação em Joinville, SC, é o grande objetivo desta pesquisa.  

Assim sendo, a questão de pesquisa na qual se baseia este estudo é a seguinte:  

Quais são os principais fatores da instituição de ensino que contribuem para que os 

alunos desta graduação das IES particulares de Joinville, SC, se mantenham leais à 

instituição?  

Para responder a esta pergunta, estudou-se especificamente os atributos das instituições 

de ensino que levam à lealdade de alunos nas IES particulares que oferecem a graduação em 

administração em Joinville, SC.  

Para tanto, os objetivos específicos voltam-se para: 1) caracterizar o aluno formando 

quanto à idade, gênero, estado civil, número de filhos, local de trabalho, função profissional e 

área de atuação profissional; 2) identificar os atributos da instituição de ensino mais 

importantes para a lealdade dos estudantes, segundo eles mesmos; 3) identificar os principais 

atributos da instituição de ensino que contribuem para a formação da lealdade de estudantes. 

Este estudo justifica-se pelo momento de árdua concorrência que vivem as IES de 

caráter privado no Brasil. Se está sendo difícil atrair novos alunos, manter os atuais passou a 

ser fundamental para a sobrevivência destas IES. Desta forma, a contribuição deste estudo 

remete-se aos gestores das IES privadas, pois apresentou-se aqui os fatores mais importantes, 

na ótica dos alunos, para que os mesmos tornem-se leais a sua IES. A pesquisa em questão 

contribui também com a academia ao identificar atributos de uma instituição de ensino que 

levam a lealdade de alunos, destacando-se os mais importantes e os que formam a lealdade 

dos estudantes. Por ser recente no Brasil, o marketing educacional requer cada vez mais 

pesquisas para ser útil para a sociedade e poder ser desenvolvido um corpo teórico específico 

para a realidade brasileira. 
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Para realizar este estudo, primeiramente revisou-se os conceitos que tratam de lealdade 

de estudantes e encontrou-se os atributos de uma instituição de ensino que permitem mensurar 

a lealdade dos alunos com a IES onde realizam sua graduação. Em um segundo momento, 

descreveu-se a pesquisa realizada. Na sequência, faz-se a análise dos dados. Finaliza-se o 

estudo com as conclusões e recomendações. 

 

2 Lealdade de Estudantes em Cursos de Graduação 

Considerando-se que a lealdade de estudantes (atitude de um aluno marcada por um dos 

três fatores: realizar o curso do início ao fim na mesma IES e/ou planejar realizar mais cursos 

na mesma IES e/ou indicar o curso e a IES a outras pessoas) está se tornando um dos 

objetivos fundamentais de instituições universitárias, deve-se então entender as motivações 

principais que conduzem universidades a analisar a lealdade dos estudantes e quais são as 

vantagens que esta lealdade provê para as mesmas (NAVARRO; IGLESIAS; TORRES, 

2005). Entre outros pontos, acredita-se que: 

 Estudantes constituem-se em uma das fontes principais de financiamento de 

universidades. Devido a esta situação, a retenção de estudantes, proveniente da lealdade 

dos mesmos, passa a representar garantias de recursos econômicos para uma IES; 

 A teoria de serviços mostra que um estudante leal influencia positivamente a qualidade 

pedagógica, pois tem mais participação e comprometimento; representa uma contribuição 

do processo de produção do serviço, processo de ensino-aprendizagem, ajuda na 

administração da qualidade do mesmo; 

 Depois de deixar a universidade, em alguns casos estudantes podem continuar mantendo 

uma relação com a instituição, cooperação em projetos de pesquisa, entre outros. 



Emerson Wagner Mainardes; Maria José Carvalho de Souza Domingues 

eGesta, v. 6, n. 3, jul.-set./2010, p. 1-30 
 

 

 
eGesta - Revista Eletrônica de Gestão de Negócios - ISSN 1809-0079 
Mestrado em Gestão de Negócios - Universidade Católica de Santos 

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais - Universidade de Santiago de Compostela 

8 

 

Ahmad e Buttle (2002) afirmaram que a retenção de estudantes está sendo vista como 

um assunto administrativo bastante importante, especialmente em mercados saturados ou com 

baixo crescimento do número de clientes novos, como é o caso do mercado educacional. 

Pesquisadores e administradores vêm considerando, dentro do contexto empresarial, o 

desenvolvimento e a implementação de estratégias de retenção de clientes, focando a lealdade 

dos mesmos. E taxas de lealdade de clientes altas conduzem a valorização das organizações.  

No que tange ao mercado educacional especificamente, Alves e Raposo (1999) 

identificaram que a percepção de qualidade influencia a satisfação do aluno. Este, após 

utilizar o serviço, fala do mesmo em conversa entre amigos, familiares e outros alunos. A 

conseqüência disto é o crescimento da notoriedade da IES e a vontade ou não de experimentar 

o serviço por parte de potenciais estudantes. Deste modo, tanto a qualidade percebida quanto 

a satisfação deste aluno influencia outros potenciais alunos. Ou seja, a geração de satisfação 

irá levar o atual aluno a falar bem da IES a outros alunos e potenciais alunos, tornando-o leal 

a IES. A geração de insatisfação, pelo contrário, poderá levar o aluno ao abandono da IES. O 

melhor exemplo de lealdade são os ex-alunos, já que eles se constituem de uma espécie de 

“porta-voz” permanente da instituição, mesmo tendo concluído seus cursos. 

Para Franco (2000), a gestão das reclamações é fundamental para a construção de um 

relacionamento de longo prazo entre a IES e seus alunos. Afinal, para cada reclamação 

identificada, outros vinte alunos, com o mesmo problema, não a fizeram. Kalsbek (2003) 

destacou que, para se alcançar a estabilidade financeira, as IES devem utilizar estratégias de 

retenção dos atuais estudantes, focando esforços na lealdade dos alunos. O motivo é simples: 

custa menos que atrair mais alunos. Uma estratégia sugerida pelo autor é entender as 

características de um estudante de sucesso (aquele que faz o curso do início ao fim) e partir 

para o mercado procurando outros indivíduos com características semelhantes. 
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Para Alves (2003), o estabelecimento de relações duradouras com os alunos traz 

inúmeros benefícios para a IES. Um relacionamento de longo prazo com seus alunos é uma 

vantagem competitiva. Afirma ainda que a imagem da IES e do curso tem grande influência 

na formação da lealdade dos estudantes. 

É importante destacar que a satisfação, por si só, não é suficiente para a ocorrência de 

lealdade. Nem sempre o fato do cliente ser leal significa que este esteja satisfeito, pois no 

setor educacional não muda-se freqüentemente de fornecedor, como acontece em outros 

setores. Os estudantes muitas vezes permanecem na IES mesmo quando não estão totalmente 

satisfeitos, ou porque não conseguem transferência, ou porque não existe alternativa, ou ainda 

porque os custos de transferência (financeiros, psicológicos, entre outros) são elevados. Por 

outro lado, verifica-se também que muitos alunos, apesar de serem muito críticos em relação a 

sua experiência, quando tem que recomendar a IES a um amigo ou futuro candidato, o fazem 

(ALVES, 2003). 

No estudo de Piñol (2004), a autora comenta que os egressos das IES levam consigo o 

nome da instituição e passam a atuar no mercado e a serem reconhecidos e associados à estas 

pela sociedade como um todo. Representando micros retratos da IES responsável pela sua 

formação, os egressos são responsáveis pela propagação da imagem institucional, que pode 

ser favorável ou desfavorável, tanto em função do desempenho do aluno no mercado como 

pela imagem já formada da IES, oriunda de outras interações, positivas ou negativas, desta 

com a sociedade. Portanto, quanto mais leal for o aluno, melhor será a imagem propagada 

pelo mesmo. 

Para Lanzer (2004), é fundamental manter o estudante leal pelo maior prazo possível. 

Não somente até a conclusão do curso, pois mesmo após esta etapa, ele se torna uma fonte de 

referência para outros. Porém a realidade é outra. Pode-se considerar um grande passo se as 
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IES conseguirem ao menos assegurar que a grande maioria de seus alunos efetivem sua 

matrícula até a obtenção da graduação. A solução para este problema está em a IES 

aproximar-se do aluno, conhecê-lo melhor, desenvolver um relacionamento que permita 

identificar suas necessidades para então criar estratégias e ações bem dirigidas, poupando 

esforços e reduzindo custos. As estratégias e ações devem envolver não só o aluno, mas 

também comunidade, corpo docente e funcionários, que são valiosos no sentido de que podem 

contribuir para um melhor desempenho junto aos clientes-alunos, afinal reter alunos leais é 

tão importante quanto atrair e matriculá-los. Alunos não são audiência cativa, pois cada 

estudante matriculado renova sua decisão de matrícula todo o ano ou semestre e esta decisão 

muitas vezes envolve o corpo docente e os funcionários da IES. 

Lanzer (2004) complementou afirmando que lealdade só se consegue com qualidade e 

clientes satisfeitos. Estratégias eficazes de lealdade de alunos leva a redução dos índices de 

evasão. Em conseqüência, a sociedade estará recebendo um número maior de profissionais 

bem capacitados para exercer sua profissão. Nas IES, a prioridade deve ser manter alunos 

com excelentes notas e mensalidades pagas rigorosamente em dia.  Manter este aluno 

certamente requer um esforço e preocupação maiores, porque ele é o que dá maior retorno 

para a organização a nível de visibilidade (resultado no ENADE) e menor dispêndio de custos 

de operação (funcionários e estrutura de setores de cobrança, por exemplo). Alunos com boa 

qualificação (boas notas, comportamento exemplar, participação em pesquisas, programas e 

projetos universitários, pagamentos atualizados, entre outros) no decorrer de seu curso, são 

mais propensos a seguir seus estudos em cursos de extensão e pós-graduação. No entanto, 

esse aluno raramente é identificado pela instituição. A IES só desenvolve maior contato com 

aqueles estudantes que a procuram com problemas.  
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Um fato que constitui grande vantagem para as IES construírem a lealdade de seus 

clientes, em relação a outras organizações, é o fato do cliente estar sempre presente, por um 

longo período, na entrega do serviço. O contato é permanente. Se as possibilidades de 

surgirem problemas, nesse sentido, aparecem com maior freqüência, muito mais 

oportunidades de conhecer o aluno e sanar tais questões coexistem.  Para Lanzer (2004), a 

lealdade de seus alunos é a garantia de sucesso para as IES de caráter privado, que dependem, 

em mais de 90% de seus recursos, das mensalidades pagas pelos estudantes, que decidem a 

continuidade de sua permanência na relação à cada semestre, ao renovarem sua matrícula. 

No ensino superior, o contato constante e por longo período (4 a 5 anos, em média) 

entre o aluno e a IES fazem com que esta necessite de profissionais extremamente 

qualificados, seja para lecionar, pesquisar, participar de programas e projetos, seja para fazer 

o trabalho de apoio e interface com o aluno nos pontos de atendimento. Diante disto, a 

universidade necessita formar ou buscar no mercado, junto à organizações de atuação similar, 

as pessoas capazes de realizar tais funções com a competência que satisfaça os interesses dos 

clientes. Mantendo o vínculo com a IES e se sentindo amparados por ela, os egressos se 

tornam fortes candidatos a dar seqüência aos estudos em cursos de extensão e pós-graduação, 

além de se tornarem fonte de referência da universidade (LANZER, 2004). 

Em outro estudo, Gosling, Gonçalves e Diniz (2006) consideraram a importância da 

retenção de alunos leais, já que novos alunos não têm sido facilmente atraídos. Os 

autores sugerem o marketing de relacionamento como uma alternativa para as IES 

privadas, com vistas a construir a lealdade de seus alunos, de forma que eles só 

“abandonem” o relacionamento quando o ciclo escolar realmente tiver chegado ao fim, 

ou de forma que eles, leais, sejam “advogados” da escola, fazendo boca-a-boca favorável 
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e trazendo novos clientes para a IES. A construção de relacionamentos sólidos somente 

acontece com confiança, tratamento adequado de reclamações, comunicação, valor 

percebido e os valores compartilhados entre contratantes e prestadores de serviço. 

Medir estes fatores pode ser útil na avaliação das razões que levam os contratantes do 

serviço educacional a manterem o relacionamento com as escolas. É fundamental para 

as IES inseridas no contexto atual brasileiro terem medidas confiáveis e válidas para 

captar adequadamente a percepção dos contratantes quanto aos fatores citados. 

Reinert, Reis e Tonial (2006) citaram que boa parte das IES ainda não acordou para o 

fato de que os egressos continuam sendo potenciais clientes de cursos de pós-graduação e 

consumidores de outras modalidades de produtos e serviços da instituição. O mesmo 

raciocínio é compartilhado por Kalsbek (2003), pois, segundo o autor, a necessidade de 

educação permanente é tão grande que o ensino superior está posicionado como uma indústria 

que capitaliza valor a longo prazo, com base em relações sustentáveis com seus clientes. Cada 

ex-aluno que passou pela IES deve ser considerado um estudante permanente em uma relação 

contínua de negócios, sustentável e de longo prazo. 

Em suma, considerando pesquisas anteriores em lealdade de estudantes, pode-se 

identificar 13 atributos relacionados especificamente ao curso de graduação, e que os autores 

afirmam construírem a lealdade de estudantes. Estes atributos, apresentados no quadro 1, 

foram testados nesta pesquisa. 

ATRIBUTOS DA IES PARA A LEALDADE DE ESTUDANTES 

ATRIBUTOS IDENTIFICADOS AUTOR (ES) 

Atendimento dos funcionários Ahmad e Buttle (2002); Gosling, Gonçalves e Diniz (2006) 

Atitude positiva e a confiança da IES nos alunos Gastal e Luce (2005); Gosling, Diniz e Matos (2005) 

Comprometimento da IES com os alunos Santos e Fernandes (2005); Gosling, Gonçalves e Diniz 

(2006) 

Credibilidade da IES Santos e Fernandes (2005) 
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Crescimento da IES e poucos abandonos Alves e Raposo (1999); Ahmad e Buttle (2002); Lanzer 

(2004); Gosling, Gonçalves e Diniz (2006) 

Desempenho consistente e competente da IES Gosling, Diniz e Matos (2005) 

Estratégias de marketing da IES nas 

rematrículas 

Navarro, Iglesias e Torres (2005) 

Imagem da IES perante a sociedade Alves e Raposo (1999); Ahmad e Buttle (2002); Alves 

(2003); Piñol (2004) 

Participação da IES na aprendizagem dos alunos Gosling, Diniz e Matos (2005) 

Serviço educacional recebido pelo aluno Gosling, Diniz e Matos (2005) 

Relacionamento dos alunos com os funcionários Alves e Raposo (1999); Franco (2000); Alves (2003); Santos 

e Fernandes (2005); Navarro, Iglesias e Torres (2005) 

Esforços já realizados e perdas associadas à 

mudança de IES 

Alves (2003); Santos e Fernandes (2005); Gosling, 

Gonçalves e Diniz (2006) 

Tratamento e solução das reclamações dos 

alunos 

Ahmad e Buttle (2002); Gosling, Gonçalves e Diniz (2006) 

Quadro 1: Atributos da IES na lealdade de estudantes 

 

3 Método de Pesquisa 

Neste estudo, realizou-se uma pesquisa quantitativa descritiva transversal, por meio de 

levantamento de dados primários, com a aplicação de questionário com perguntas 

predominantemente fechadas (HAIR et al, 2005). 

Na pesquisa realizada, foram consideradas todas as IES de Joinville, SC, que oferecem 

cursos de graduação em administração. Segundo dados do INEP (2007), são cinco IES que 

oferecem, ao total, doze cursos de graduação em administração. São elas: Universidade da 

Região de Joinville (UNIVILLE); Faculdade Cenecista de Joinville (FCJ); Instituto de Ensino 

Superior de Joinville (IESVILLE); Instituto Superior de Tecnologia (IST); Instituto de Ensino 

Santo Antônio (INESA). 

Para identificar nestas IES os atributos da instituição de ensino mais importantes na 

lealdade dos alunos com a sua IES, optou-se pelos alunos formandos no curso de graduação 

em administração (respondentes-chave). Esta escolha deve-se a estes alunos serem leais ao 

curso e a IES, pois realizaram a graduação do início ao fim, recomprando o serviço a cada 

rematrícula (OLAVARRIETA; OLIVA; MANZUR, 2003). Esta escolha não oportunizou a 
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participação dos alunos que estudam nas IES IST e INESA, uma vez que os cursos de 

graduação em administração nestas duas IES são recentes, e ainda estão nos primeiros anos ou 

semestres, não possuindo alunos formandos. Foram assim selecionados, como respondentes-

chave, os alunos formandos em administração da UNIVILLE, FCJ e IESVILLE. 

De acordo com as informações obtidas junto às Secretarias das IES que participaram do 

estudo, identificou-se 616 alunos no último ano ou semestre de 2007. Utilizando a fórmula de 

Barbetta (2003, p. 60) para determinar o cálculo da amostra estratificada proporcional, esta 

ficou em 242 alunos formandos, nas três IES consideradas para o estudo. Ou seja, para ser 

válida, esta pesquisa deveria entrevistar no mínimo 242 alunos (erro de 5%). Se alcançasse 

mais estudantes, o erro amostral reduziria-se. Estabeleceu-se então a aplicação de 350 

questionários, possivelmente garantindo, no mínimo, 242 instrumentos devidamente 

respondidos. 

Este estudo realizou a coleta de dados a partir da aplicação de um questionário 

estruturado não disfarçado, com perguntas predominantemente fechadas, e que foi baseado no 

estudo de Mainardes (2007). O questionário foi composto de duas partes. Na primeira parte, 

buscou-se caracterizar o aluno que respondeu a pesquisa, por meio de uma pergunta aberta 

(idade) e seis perguntas fechadas (gênero, estado civil, número de filhos, local de trabalho, 

função profissional e área de atuação profissional). A segunda parte do questionário procurou 

identificar a importância dos atributos da instituição de ensino para a lealdade dos alunos com 

sua IES. Os questionários em questão foram construídos conforme os passos descritos a 

seguir: 

 Passo 1 – Levantamento de Atributos: Revisão bibliográfica (quadro 1); 
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 Passo 2 – Identificação dos Atributos: Entre os atributos identificados em estudos 

anteriores sobre lealdade de estudantes, encontrou-se 13 atributos ligados a instituição de 

ensino; 

 Passo 3 – Estratégias: Com os atributos devidamente identificados, partiu-se para o 

desenvolvimento das estratégias (quadro 2). 

 

ESTRATÉGIAS DE MENSURAÇÃO DOS DADOS 

Estratégia 1 – Medição individual da importância de cada atributo: aplicou-se um escalograma de diferencial 

semântico para cada atributo com escala de 1 a 7 (de menos para mais importante para a realização do curso 

completamente); 

Estratégia 2 – Mensuração da importância geral: ao final do grupo de atributos, foi solicitado ao respondente que 

fizesse uma avaliação geral de todos os atributos citados, nos mesmos moldes da medida individual, ou seja, em 

um escalograma de diferencial semântico, com escala variando de 1 a 7 (de menos para mais importante para a 

realização do curso completamente); foi uma pergunta que mediu a lealdade geral dos alunos com sua IES. 

Quadro 2 – Estratégias de mensuração dos dados 

 

 Os meses de fevereiro e março de 2007 foram escolhidos para a aplicação da pesquisa 

em virtude de ser o momento onde há maior presença de estudantes em salas de aulas (início 

das aulas). Os autores deste estudo prontificaram-se a estarem presentes pessoalmente em 

cada sala de aula para a aplicação da pesquisa. Isto aconteceu nas pesquisas realizadas nas 

IES UNIVILLE e FCJ. A IES IESVILLE não autorizou a realização da pesquisa em suas 

dependências. 

 Foram distribuídos 350 questionários nas duas IES. Destes, 298 foram devolvidos 

preenchidos. Após a análise dos pesquisadores, 283 questionários foram validados, número 

superior aos 242 necessários para validação estatística da pesquisa (erro de 5%). O erro 

amostral foi recalculado e ficou em 4,3%. 

No processo de análise dos dados, primeiramente, foram realizadas as análises 

descritivas básicas de cada variável, possibilitando-se chegar as primeiras conclusões. Em um 

segundo momento, foi utilizada a análise multivariada de regressão múltipla linear. Esta 

técnica de análise multivariada permitiu realizar a melhor análise possível dos dados 
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coletados e atingir aos objetivos desta pesquisa, que era identificar, nas IES privadas em 

Joinville, SC, que oferecem a graduação em administração, os atributos chave que contribuem 

para a lealdade dos seus estudantes. 

Para classificar os atributos desta pesquisa, utilizou-se o método proposto por Tontini e 

Silveira (2005). Os autores demonstraram uma forma de avaliar a importância, utilizando os 

resultados da importância declarada pelos respondentes e a importância calculada 

estatisticamente via regressão linear múltipla (nota geral como variável dependente e notas 

dadas aos atributos como variáveis independentes). Atributos que recebem altas notas pelos 

dois métodos são considerados “chave”. Similarmente, atributos que recebem baixas notas 

nos dois métodos são considerados secundários. Aqueles que recebem notas altas no método 

declarado e notas baixas no método estatístico são considerados “básicos”. Já os que recebem 

notas baixas no método declarado e notas altas no método estatístico são considerados como 

“amplificadores”. 

 

4 Análise dos Dados 

Inicialmente analisou-se as características dos formandos em administração das IES de 

Joinville, SC. Em um segundo momento, fez-se a análise da importância de cada atributo da 

IES na lealdade dos seus estudantes. Identificou-se os atributos mais e menos importantes e, 

em seguida, os atributos da IES que os respondentes frequentam, que mais contribuem para 

formar a lealdade dos alunos com sua IES. 

 

4.1 Caracterização dos Alunos Formandos em Administração em Joinville,SC 

A primeira parte da pesquisa buscou caracterizar os alunos formandos dos cursos de 

graduação em administração das IES privadas de Joinville/SC.  



Emerson Wagner Mainardes; Maria José Carvalho de Souza Domingues 

eGesta, v. 6, n. 3, jul.-set./2010, p. 1-30 
 

 

 
eGesta - Revista Eletrônica de Gestão de Negócios - ISSN 1809-0079 
Mestrado em Gestão de Negócios - Universidade Católica de Santos 

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais - Universidade de Santiago de Compostela 

17 

 

No início da análise dos dados coletados junto aos alunos formandos em administração 

de duas IES de Joinville/SC, foram caracterizados os respondentes. Essa fase inicial 

disponibiliza o perfil do aluno que inicia e realiza completamente o curso de administração, 

representando, assim, um dado relevante para os gestores das IES. Dos 283 alunos 

entrevistados, 37% pertencem à UNIVILLE e 63% à FCJ. Conforme já citado, as IES INESA 

e IST têm cursos muito recentes e ainda não possuem alunos formandos. Quanto à 

IESVILLE, conforme comentado, esta não permitiu a realização da pesquisa junto a seus 

alunos formandos. A caracterização desses alunos é visualizada por meio de diferentes 

aspectos: 

 a idade média dos respondentes é de 26 anos (mediana – 25 anos; moda – 21 anos – 41 

casos), sendo que o mais jovem conta com 20 anos e o mais maduro, com 45 anos;  

 predominância do gênero feminino, com 58% dos alunos que estão concluindo a 

graduação em Administração, contra 42% do gênero masculino; 

 maioria de solteiros (66%), sem filhos (81%), sendo que os casados representam somente 

28% e alunos com filhos (um ou mais) somaram 19% dos respondentes; 

 com relação ao local de trabalho, a maioria atua na iniciativa privada, sendo 42% em 

serviços, 23% na indústria e 19% no comércio; já 6% trabalham na administração pública 

ou no terceiro setor e 10% não estão trabalhando atualmente; 

 dos 90% que trabalham, 58% exercem funções operacionais, 7% atuam em cargos de 

supervisão, 15% são gerentes de nível intermediário, 3% estão locados na alta gerência 

e/ou diretoria, e 7% são proprietários de empresas; 

 com relação aos departamentos em que os entrevistados atuam nas organizações, onde 

trabalham, 42% atuam em setores administrativos, 16% em vendas, 12% em finanças, 4% 
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em produção e 16% atuam em outros departamentos (como RH, marketing, comércio 

exterior, qualidade, entre outros). 

Esses resultados indicam que, apesar de iniciarem, em média, o ensino superior mais 

tarde, os indivíduos formam-se ainda jovens (aproximadamente 26 anos). Poucos casam-se ou 

têm filhos durante a graduação e permanecem em funções operacionais, apesar de a 

graduação gerar uma expectativa dos formados exercerem liderança no mercado de trabalho. 

Esses dados convergem com os estudos de Mantovani (1995) e Melo e Borges (2005), em que 

se discute que a graduação em administração atual não tem formado os líderes que o mercado 

de trabalho procura e muitos dos bacharéis continuam atuando nas mesmas funções de antes 

da graduação. O caminho utilizado para o crescimento profissional tem sido a realização de 

uma pós-graduação lato sensu. 

Na continuidade das análises dos dados coletados, avaliou-se os resultados dos atributos 

encontrados na literatura. Os esforços foram destinados a encontrar os atributos mais e menos 

importantes no curso de graduação que levam à lealdade destes alunos com sua IES, 

seguindo-se da identificação dos atributos do curso que mais contribuem para a lealdade 

destes alunos. 

É importante observar que, nessa etapa do estudo, foram encontrados os fatores que 

contribuíram para a permanência dos alunos nas IES, corroborando com o objetivo desta 

pesquisa. Não foram avaliados, nesse momento, os fatores que levam à desistência de 

estudantes, pois se considera um tema para futuros estudos na temática lealdade de alunos. 

 

4.2 Análise dos Atributos da IES para Construção da Lealdade de Estudantes 

Na segunda parte da pesquisa, foram analisados 13 atributos da IES onde os 

entrevistados estão concluindo sua graduação (quadro 3). Para participar desse momento, o 
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respondente deveria assinalar uma nota para cada atributo, que variava de 1 (que correspondia 

a “pouquíssimo importante para a realização do meu curso completamente”) a 7 (que 

correspondia a “muitíssimo importante para a realização do meu curso completamente”).A 

questão L14 solicitava ao aluno que avaliasse todos os atributos da IES de uma forma geral, 

também assinalando uma nota de 1 a 7, ou seja, sua lealdade com sua IES (tabela 1). 

Com os resultados obtidos, percebe-se que a imagem da IES perante a sociedade (L8) 

obteve a maior nota individual (único atributo acima de 5), confirmando os estudos de Alves e 

Raposo (1999), Ahmad e Buttle (2002), Alves (2003) e Piñol (2004), que consideraram esse 

atributo fundamental na construção da lealdade de estudantes. Em segundo lugar, aparece a 

credibilidade da IES (L4), atributo citado por Santos e Fernandes (2005) como importante na 

lealdade de clientes. Em terceiro lugar, ficou o item referente ao serviço educacional prestado 

pela IES (L10), destacado anteriormente por Gosling, Diniz e Matos (2005). Esses três itens 

podem ser considerados fundamentais para que os alunos iniciassem e concluíssem o curso de 

graduação em administração.  

Observou-se também que, dos 13 itens deste grupo, somente os itens atendimento dos 

funcionários da IES (L1) e tratamento e solução por parte da IES das reclamações dos alunos 

(L13) ficaram abaixo da média 4, contrariando os estudos de Ahmad e Buttle (2002) e 

Gosling, Gonçalves e Diniz (2006), significando neste caso uma certa insatisfação dos alunos 

com estas duas questões. 

 

ATRIBUTOS DA IES 

L1 Atendimento dos funcionários 

L2 Atitude positiva e a confiança da IES nos alunos 

L3 Comprometimento da IES com os alunos 

L4 Credibilidade da IES 

L5 Crescimento da IES e poucos abandonos 

L6 Desempenho consistente e competente da IES 
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L7 Estratégias de marketing da IES nas rematrículas 

L8 Imagem da IES perante a sociedade 

L9 Participação da IES na aprendizagem dos alunos 

L10 Serviço educacional recebido pelo aluno 

L11 Relacionamento dos alunos com os funcionários 

L12 Esforços já realizados e perdas associadas à mudança de IES 

L13 Tratamento e solução das reclamações dos alunos 

L14 IES de uma forma geral 

Quadro 3 - Atributos da IES na lealdade de estudantes 

 
Tabela 1 - Resultados das questões L1 a L14 

ESTATÍSTICAS BÁSICAS 

Variável L1 L2 L3 L4 L5 

Média 3,64664 4,22261 4,33216 4,92226 4,61131 

Moda  4(88 casos)  4(89 casos)  5(85 casos)  5(77 casos)  4(81 casos) 

Variância 2,24349 1,88289 1,9673 1,72443 1,78455 

Desvio-padrão 1,49783 1,37218 1,4026 1,31318 1,33587 

Nota individual 3,65 4,22 4,33 4,92 4,61 

ESTATÍSTICAS BÁSICAS 

Variável L6 L7 L8 L9 L10 

Média 4,64311 4,30742 5,12721 4,60424 4,66784 

Moda  4(86 casos)  4(76 casos)  6(79 casos)  4(87 casos)  4(79 casos) 

Variância 1,56367 2,31296 1,90575 1,5875 1,67652 

Desvio-padrão 1,25047 1,52084 1,38049 1,25996 1,2948 

Nota individual 4,64 4,31 5,13 4,60 4,67 

ESTATÍSTICAS BÁSICAS 

Variável L11 L12 L13 L14  

Média 4,07067 4,25795 3,85866 4,69965  

Moda  4(92 casos)  4(90 casos)  4(83 casos)  4(96 casos)  

Variância 2,3496 2,02188 2,25655 1,53713  

Desvio-padrão 1,53284 1,42193 1,50218 1,23981  

Nota individual 4,07 4,26 3,86 4,70  

Fonte: LHStat (2007) 

 

Observou-se também que, dos 13 itens deste grupo, somente os itens atendimento dos 

funcionários da IES (L1) e tratamento e solução por parte da IES das reclamações dos alunos 

(L13) ficaram abaixo da média 4, contrariando os estudos de Ahmad e Buttle (2002) e 

Gosling, Gonçalves e Diniz (2006), significando neste caso uma certa insatisfação dos alunos 

com estas duas questões. 

Fazendo-se uma análise da lealdade geral dos alunos, variável L14, pode-se considerar 

que o resultado é satisfatório. A nota obtida, 4,70, corresponde a 67,14% da nota máxima, ou 
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seja, a lealdade dos alunos com seu curso e sua IES é boa, visto que alunos que estão 

concluindo a graduação tem uma tendência a serem mais críticos do que alunos que estão 

começando o seu curso (OLAVARRIETA; OLIVA; MANZUR, 2003). Desta forma, pode-se 

considerar que os alunos são leais a sua IES. 

Para identificar os atributos da IES que mais contribuem com a construção da lealdade 

dos estudantes, utilizou-se a regressão linear múltipla. Com esta análise, encontrou-se quanto 

representa cada item, do L1 ao L13, na composição da nota do item que avaliou todos os 

atributos de forma geral (L14) (tabela 2). 

 
Tabela 2 - Regressão linear múltipla dos itens L1 a L14 

Coef. correlação r +0,80708 

Coef. determinação r2 0,65138 

Signific. ao nível de 5% Sim 

Erro padrão(resid.) 0,749509 

Observações 283 

COEFICIENTES 

Var.  Descrição Coeficien. D. Padrão Estat. t Sign. 

Con.  +0,444486 0,204851 +2,170 Sim 

L1 Atendimento dos funcionários +0,00840114 0,0477427 +0,176 Não 

L2 Atitude positiva e a confiança da IES nos alunos +0,165261 0,0601788 +2,746 Sim 

L3 Comprometimento da IES com os alunos -0,0708489 0,0560504 -1,264 Não 

L4 Credibilidade da IES +0,114146 0,0566813 +2,014 Sim 

L5 Crescimento da IES e poucos abandonos -0,0219219 0,0569933 -0,385 Não 

L6 Desempenho consistente e competente da IES +0,237426 0,0668536 +3,551 Sim 

L7 Estratégias de marketing da IES nas rematrículas -0,164107 0,0465624 -3,524 Sim 

L8 Imagem da IES perante a sociedade +0,154781 0,0556457 +2,782 Sim 

L9 Participação da IES na aprendizagem dos alunos +0,191993 0,0606106 +3,168 Sim 

L10 Serviço educacional recebido pelo aluno +0,0617891 0,0517327 +1,194 Não 

L11 Relacionamento dos alunos com os funcionários +0,0163511 0,044859 +0,364 Não 

L12 Esforços realizados e perdas associadas à mudança de IES +0,110741 0,0446757 +2,479 Sim 

L13 Tratamento e solução das reclamações dos alunos +0,122645 0,046207 +2,654 Sim 

L14 IES de uma forma geral     

t crítico (signif.) = +/-1,96882  

 

Equação de regressão: L14 = 0,444486 +0,00840114 * L1 +0,165261 * L2 -0,0708489 * L3 +0,114146 * L4 -

0,0219219 * L5 +0,237426 * L6 -0,164107 * L7 +0,154781 * L8 +0,191993 * L9 +0,0617891 * L10 
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+0,0163511 * L11 +0,110741 * L12 +0,122645 * L13 

 

Excluindo-se os atributos não significativos, constrói-se a nova equação de regressão somente com os atributos 

significativos: 

 

Nova equação de regressão: L14 = 0,491812 +0,151442 * L2 +0,100837 * L4 +0,214671 * L6 -0,161836 * L7 

+0,172651 * L8 +0,1944 * L9 +0,119856 * L12 +0,124846 * L13 

 

Análise Residual 

Nível de signif. = 5%; desvio-padrão residual= 0,749509 

(a) CASOS DISCREPANTES (OUTLIERS) 

CASO RESÍDUOS (Y) DESVIOS (Y) FORÇA (X) 

23 +2,4689 3,294 0,095 

90 -2,5844 3,448 0,062 

225 +3,24259 4,326 0,157 

230 -2,73905 3,654 0,146 

252 +2,2538 3,007 0,088 

(b) TESTE DE ALEATORIEDADE: n = 283; mediana = -0,0783748; repetições = 130; z = -1,43173; z crítico 

= -1,64485. Aceita a hipótese de aleatoriedade 

(c) TESTE DE ADERÊNCIA KOLMOGOROV-SMIRNOV: D maior = 0,075; D critico = 0,080; Aceita 

hipótese de aderência à distribuição normal 

(d) TESTE DE HOMOCEDASTICIDADE: t Levene = -1,47733; t crítico = -/+1,96844; Aceita a hipótese de 

homocedasticidade 

Fonte: LHStat (2007) 

 

Analisando-se os resultados, verifica-se que os itens L2 (atitude positiva e confiança da 

IES nos alunos), L4 (credibilidade da IES), L6 (desempenho consistente e competente da 

IES), L7 (estratégias de marketing da IES nas rematrículas), L8 (imagem da IES perante a 

sociedade), L9 (participação da IES na aprendizagem do aluno), L12 (esforços e perdas dos 

alunos associadas à mudança de IES) e L13 (tratamento e solução pela IES das reclamações 

dos alunos) são os que mais contribuem na avaliação geral dos atributos das IES que 

influenciaram os alunos na realização completa da graduação em administração. Pode-se, 

desta forma, classificar os atributos segundo o modelo proposto por Tontini e Silveira (2005), 

adaptado para o serviço educacional: 
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 Atributos chave (alta importância declarada e alta importância calculada estatisticamente) 

– atributos que aumentam ou reduzem a lealdade, conforme o desempenho do atributo na 

visão do aluno: 

o L4 (credibilidade da IES); 

o L6 (desempenho consistente e competente da IES); 

o L8 (imagem da IES perante a sociedade); 

o L9 (participação da IES na aprendizagem do aluno); 

 Atributos amplificadores (baixa importância declarada e alta importância calculada 

estatisticamente) – atributos que aumentam a lealdade se existirem ou tiverem alto 

desempenho na visão do aluno, não afetando negativamente a lealdade caso não existam 

ou tenham baixo desempenho:  

o L2 (atitude positiva e confiança da IES nos alunos);  

o L7 (estratégias de marketing da IES nas rematrículas);  

o L12 (esforços e perdas dos alunos associadas à mudança de IES);  

o L13 (tratamento e solução pela IES das reclamações dos alunos); 

 Atributos básicos (alta importância declarada e baixa importância calculada 

estatisticamente) – atributos que diminuem a lealdade se não existirem ou tiverem baixo 

desempenho na visão do aluno, não afetando positivamente a lealdade caso tenham alto 

desempenho: 

o L5 (crescimento da IES e poucos abandonos); 

o L10 (serviço educacional recebido pelos alunos); 
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 Atributos secundários (baixa importância declarada e baixa importância calculada 

estatisticamente) – atributos que não aumentam ou diminuem a lealdade, ou seja, são 

neutros:  

o L1 (atendimento dos funcionários); 

o L3 (comprometimento da IES com seus alunos); 

o L11 (relacionamento dos alunos com os funcionários da IES). 

Com os resultados obtidos, pode-se perceber que a lealdade dos alunos está baseada em 

quatro critérios: credibilidade da IES, desempenho consistente e competente da instituição, 

imagem da IES perante a sociedade, e participação da IES na aprendizagem do aluno. Desta 

forma, a chave para se obter a lealdade dos atuais alunos de uma IES que oferece a graduação 

em administração está em elevar constantemente a credibilidade e imagem da IES no 

mercado, a partir de um desempenho consistente e competente, participando ativamente da 

aprendizagem do aluno, não deixando esta tarefa somente para o corpo docente. A instituição 

como um todo deve focar-se em possuir cursos de administração que forneçam 

conhecimentos úteis e relevantes para o aluno e para o mercado. Conseguindo isto, há uma 

tendência a ter alunos leais, alunos que permanecem no curso e que indicam o curso para 

outras pessoas. 

Para ampliar as possibilidades de lealdade dos alunos, alguns atributos se mostraram 

relevantes, como a confiança da instituição em seus alunos, as estratégias de marketing que a 

instituição utiliza para rematricular seus atuais alunos, as barreiras de saída de alunos, e a 

forma de tratar as reclamações dos alunos. Estas questões ampliam a lealdade do aluno com 

sua IES. Quanto ao que o estudante considera básico, está um reduzido número de evasões 

(alta evasão na IES é um sinal de alerta para os atuais alunos), e um serviço educacional de 

alto nível. Ressalta-se que o atendimento dos funcionários da IES, o comprometimento da IES 
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com seus alunos e o relacionamento dos alunos com os colaboradores da instituição (exceto 

professores) não foi considerado importante pelos alunos, quanto a sua lealdade com a sua 

instituição. 

5 Conclusões e Recomendações 

Ao final deste estudo, conseguiu-se determinar que a lealdade dos alunos com sua IES, 

considerando apenas aspectos relacionados a instituição, é bem satisfatória, atingindo uma 

nota equivalente próxima a 7. Se for considerado que alunos formandos são mais críticos com 

seu curso e sua IES do que alunos que recém iniciaram o mesmo curso (OLAVARRIETA; 

OLIVA; MANZUR, 2003), pode-se afirmar que os estudantes da graduação em administração 

das IES de Joinville, SC, são leais e que a instituição onde estudam está atendendo as 

expectativas dos alunos, levando-os a realizarem o curso completamente (recompra contínua) 

e a indicarem a graduação e a IES a outros indivíduos. 

Estes alunos podem ser caracterizados por serem de maioria feminina, com idade média 

de 26 anos, solteiros, sem filhos, que já trabalham principalmente na iniciativa privada, 

exercem funções operacionais em setores administrativos das organizações onde atuam. Esta 

caracterização leva a algumas conclusões: uma predominância das mulheres na administração, 

algo já observado em outros estudos (MAINARDES; DESCHAMPS; DOMINGUES, 2006); 

apesar da maioria dos alunos já trabalharem, formam-se ainda jovens (26 anos); mesmo 

atuando em funções administrativas nas organizações onde trabalham, continuam exercendo 

funções operacionais, ou seja, esperava-se que formandos em administração já estivessem 

exercendo funções de liderança por terem realizado praticamente todo o curso de 

administração, mas o que se observou é que a graduação não garante o crescimento 

profissional dos indivíduos. Este resultado corrobora os estudos de Mantovani (1995) e Melo 

e Borges (2005). 
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No que se refere aos atributos mais importantes na lealdade dos estudantes, evidenciada 

neste estudo como a realização do curso completamente, constatou-se que a credibilidade do 

curso, a valorização do curso no mercado de trabalho, a possibilidade de realização de futuros 

negócios, os colegas de classe, e o comprometimento dos professores foram os principais 

atributos do curso, segundo os respondentes, que os tornaram leais ao curso e a IES, 

motivando-os a realizar a graduação em administração do início ao fim na mesma IES. Ou 

seja, o conjunto imagem da IES no mercado, corpo docente e relacionamento com colegas são 

os principais fatores que levam a lealdade dos alunos. Sabendo disto, os gestores das IES 

podem estimular estes aspectos no intuito de reter seus estudantes na IES. Por outro lado, o 

preço da mensalidade mostrou-se como o maior impeditivo para a lealdade, algo a ser 

analisados pelos gestores das IES. 

Quanto a contribuição dos fatores na formação da lealdade dos estudantes, destaque 

para a credibilidade e imagem da IES. Construir uma imagem credível de uma instituição de 

ensino é um atributo chave na lealdade dos alunos. Gestores e corpo docente da IES devem 

cumprir o papel de formar uma imagem irrepreensível da instituição, agregando valor, pois 

isto gera lealdade dos alunos. Para obter isto, os alunos indicam um desempenho competente 

e consistente da IES, com a participação ativa de toda a instituição na formação profissional 

do aluno. 

Como atributos básicos, ou seja, o mínimo que o aluno espera, estão uma baixa evasão 

de alunos um serviço educacional de qualidade. Para ampliar a tendência de lealdade de 

alunos, vários atributos se mostraram amplificadores, como a confiança da instituição em seus 

alunos, as estratégias de marketing que a instituição utiliza para rematricular seus atuais 

alunos, as barreiras de saída de alunos, e a forma de tratar as reclamações dos alunos.  Estes 
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fatores são importantes indicadores para o desenvolvimento de estratégias de retenção de 

alunos em uma IES. 

 Como limitações à pesquisa realizada, é importante ressaltar que envolveu somente 

uma cidade. A generalização para outras regiões requer cuidados quanto as características da 

cultura local. Outro fator limitante é que das cinco IES que oferecem a graduação em 

administração, duas IES ainda possuem cursos recentes e uma IES não autorizou a realização 

da pesquisa. É possível que no futuro, com uma pesquisa junto aos formandos das cinco IES, 

aconteça alguma alteração com relação aos resultados apresentados aqui. 

Desta forma, a contribuição pretendida por este estudo remete-se a identificação dos 

atributos que levam a lealdade de alunos, que neste estudo foi configurada pela realização do 

curso completamente, ou seja, alunos formandos que recompraram continuamente o serviço 

educacional de uma IES. Os resultados apresentados podem ser importantes indicadores para 

os gestores e professores de outras IES no sentido de compreenderem os fatores que levam a 

lealdade dos seus alunos. Portanto, recomenda-se a replicação da mesma pesquisa apresentada 

aqui em outras regiões e IES para uma comparação dos resultados, possibilitando mapear a 

lealdade dos estudantes com seus cursos e IES. 
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