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 RESUMO 

 

 

As Instituições de Ensino Superior Privadas estão inseridas em um mercado no qual a 

competitividade é um fator determinante para a permanência. Para manterem-se competitivas, 

as IES precisam ter estratégias claras, sobretudo, para atender aos seus principais clientes, os 

alunos, no que se refere às suas expectativas quanto à qualidade da IES. O presente estudo 

tem como objetivo geral avaliar as instituições de ensino superior privadas da cidade do 

Natal/RN, quanto às estratégias adotadas para permanecerem no mercado, tendo como base a 

percepção de qualidade dos discentes. Para conduzir esta pesquisa, desenvolveu-se em duas 

IES privadas da cidade do Natal, por meio da aplicação de um survey exploratório para a 

coleta de dados com o uso do instrumento do questionário para ser aplicado nos discentes, 

sendo direcionado aos alunos do último ano dos cursos de Administração, Ciências Contábeis 

e Direito. Esse instrumento de pesquisa aborda aspectos relevantes para mapear as dimensões: 

(1) ensino, caracteriza as perspectivas relacionadas aos métodos e instrumentos de ensino; (2) 

professores, especifica os atributos de qualidade relacionados aos professores; (3) estrutura 

física, descreve o ambiente das IES; (4) serviços, avalia os processos que atribuem qualidade 

às IES; e, (5) intangíveis, relaciona os aspectos cotidianos com a satisfação dos estudantes. Os 

resultados foram analisados por meio de técnicas de estatística descritiva com o uso da 

ferramenta Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). A primeira etapa dos 

resultados caracteriza a análise descritiva da amostra geral e por IES e curso, além de uma 

construir a análise univariada das IES e a análise bivariada que apresenta a correlação dos 

fatores por meio do coeficiente de Spearman. Os resultados da análise foram utilizados para 

compor a matriz de importância versus desempenho e também comparar com os índices do 

Ministério de Educação e Cultura (MEC). Por fim, essas comparações possibilitaram a 

identificação dos fatores mais importantes para a qualidade das IES e o nível de desempenho 

das instituições no desenvolvimento de cada um dos atributos das dimensões de qualidade. 

 

Palavras-chaves: Instituições de Ensino Superior Privadas. Dimensões de qualidade. Análise 

de importância versus desempenho. 
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ABSTRACT 

 

Private Higher Education Institutions are embedded in a market where competitiveness is a 

key factor. To remain competitive, HEIs needs to have proactive and innovative strategies, 

especially to understand their main customers, students, with regard to their expectations 

about the quality of HEI. This study is to evaluate the overall private institutions of higher 

education in the city of Natal / RN, as the strategies adopted to remain on the market , based 

on the perceived quality of students. For conduct this research, it has developed two private 

institutions in the city of Natal, through the application using exploratory research to guide 

the survey  for data collection with questionnaire to apply the overview with students, being 

directed to senior students courses in Bussiness, Accounting and Law. This research tool 

addresses aspects relevant to map the dimensions: (1) teaching, perspectives related to 

methods and teaching tools; ( 2 ) teachers, specifies the quality attributes related to teachers; 

(3 ) Infrastructure, describes the environment of the HEI; ( 4 ) services , evaluates the quality 

processes that attach to the HEI; and ( 5 ) intangible relates aspects with student satisfaction. 

The results were analyzed using descriptive statistical techniques using the Statistical Package 

Tool for Social Sciences (SPSS). The first stage of results characterizes the descriptive 

analysis of the overall sample and by HEI and course, plus a build univariate analysis of the 

HEI and also bivariate analysis shows that correlation of the factors through Spearman 

correlation coefficient. The results were used to compose a matrix of importance versus 

performance that compare with the contents of the Ministry of Education and Culture (MEC). 

Finally, these comparisons allowed identification of the most important factors for the quality 

of the HEI and the level of performance from institutions in the development of each 

attributes of quality dimensions. 

 

Keywords: Private Higher Education Institutions. Quality dimensions. Analysis of 

importance versus performance 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

As Instituições de Ensino Superior (IES) são responsáveis pela formação de 

profissionais que atendam as exigências sociais e mercadológicas. Suas ações visam à geração 

e disseminação de conhecimento para a sociedade por meio do exercício do tripé: pesquisa, 

ensino e extensão. A introdução de melhorias para alcançar um padrão de excelência nesses 

processos é determinante para as universidades manterem-se no mercado.  

Para tanto, as Instituições de Ensino Superior têm buscado um incremento em 

ferramentas para o alcance de um desempenho adequado, entre essas ferramentas, a qualidade 

tem se destacado como fator determinante nas escolhas estratégicas e para corresponder às 

expectativas dos clientes gerando um nível elevado de satisfação (MAINARDES; TONTINI; 

DESCHAMPS, 2009). 

Frente a um mercado competitivo, as IES precisam ofertar um serviço de 

qualidade a fim de satisfazer os clientes, para isso, sendo necessário compreender o que é 

qualidade de serviços e como pode ser aplicada a educação superior. Como serviço, sua 

percepção de qualidade está baseada em conceitos subjetivos, portanto, com características 

intangíveis, e é definida por meio da satisfação das expectativas dos consumidores, neste 

caso, os alunos (AZIMIFAR, 2013). 

O método tradicional de avaliação da qualidade dos serviços baseia-se na 

aplicação de instrumentos de pesquisa junto aos seus clientes diretos, ou stakeholders. Esses 

instrumentos, normalmente, são desenvolvidos a partir da percepção de importância da 

organização e carregam consigo a possibilidade de tomada de decisões estratégicas baseadas 

em atributos não necessariamente valorizados pelos clientes.  

Clientes com grau elevado de satisfação, com os serviços e cursos oferecidos por 

uma IES, influenciam de forma positiva a percepção que o mercado tem da sua imagem, ao 

passo que sua negativa também é verdadeira. A verificação do nível de qualidade, 

considerando-se os padrões exigidos, e a divulgação de seus resultados, pode interferir no 

alinhamento entre as expectativas e decisões dos clientes (LOURENÇO; KNOP, 2011). 

Para a avaliação do grau de satisfação dos alunos com a qualidade das IES, foi 

aplicado o modelo de análise de importância e desempenho - também denominado de matriz 

de oportunidades criado por Martilla e James (1977), o qual permite que as organizações 

percebam quais os atributos de seu produto ou serviço devem ser prioritariamente 

aprimorados para proporcionar uma maior satisfação aos clientes. 



23 

 

A matriz de importância e desempenho analisa a satisfação dos clientes sob duas 

perspectivas: a importância do produto ou serviço; e o desempenho da organização na oferta 

desse produto ou serviço (MARTILLA; JAMES, 1977). Por meio dessa matriz, podem ser 

avaliados os atributos de qualidade que possuem maior relevância para os clientes. O 

conhecimento desses atributos propicia a análise de sua influência na determinação estratégica 

das IES.  

Para a construção dessa matriz foram analisados aspectos referentes às dimensões 

de ensino, professores, estrutura física, serviços e intangíveis.  Essas dimensões envolvem os 

atributos das IES de forma geral, proporcionando uma análise das diversas áreas em que a IES 

atua para ofertar serviços de qualidade aos seus alunos. 

A literatura apresenta divergências nas dimensões para avaliar as estratégias tendo 

fundamento nos atributos de qualidade (TSINIDOU; GEROGIANNIS; FITSILIS, 2010; 

EBERLE; MILAN; LAZZARI, 2010; KHOSRAVI ET AL, 2013; MAZUMDER, 2013; 

AZIMIFAR, 2013). Assim, este trabalho segmentou os atributos de qualidade de maneira 

linear em cinco dimensões: Ensino, Professores, Estrutura Física, Serviços e Intangíveis, para 

que possa avaliar as estratégias das IES considerando os aspectos de maior relevância para os 

alunos e, portanto, de influência na satisfação desses com as IES. 

Ao alinhar a estratégia e as dimensões de qualidade, este trabalho proporciona 

uma avaliação diferenciada, utilizando a matriz de importância versus desempenho que 

permite uma análise dos atributos de qualidade que possuem maior relevância na percepção 

dos alunos e o desempenho das IES no desenvolvimento das atividades relacionadas a cada 

um desses atributos. Esta pesquisa desenvolve uma abordagem ainda inexistente na literatura 

e contribui para analisar as estratégias das IES considerando a qualidade como determinante 

para a competitividade dessas instituições. 

 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

Nas últimas décadas, o Ensino Superior brasileiro tem apresentando um 

expressivo crescimento. Nesse período, o número de instituições evoluiu de 893 para 2.378 e 

o de alunos matriculados de 1,57 milhão para 6,38 milhões, representando incrementos de 

166% e 307% respectivamente. Esse avanço foi fortemente influenciado pela expansão das 

IES privadas (INEP, 2012). 
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As IES privadas são responsáveis pelo atendimento de grande parte da demanda 

de alunos do ensino superior. Em 2011, as matrículas em cursos de graduação presenciais em 

IES privadas foram 4.151.371, que representa aproximadamente 72% do total de matrículas 

em IES realizadas nesse ano (INEP, 2013).  

Para Trevisol, Trevisol e Viecelli (2009), esse cenário é decorrente das mudanças 

no ensino superior proporcionadas pela Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de 1996 que 

contribuiu para a facilidade de abertura de IES. Se por um lado, esse fator foi determinante 

para a expansão do setor, por outro, a criação de IES gerou um ambiente de excessiva 

concorrência, com oferta superior à demanda, em diversas regiões do país.  

Segundo Dias et al (2011), os números do setor privado nos primeiros anos do 

século XXI indicam desaceleração do crescimento das matrículas e um considerável  aumento 

no número de vagas não preenchidas. Isso é decorrente do contexto no qual além da regulação 

governamental, o setor educacional passou a enfrentar também a regulação natural de um 

mercado com excesso de oferta, onde os níveis de exigência dos clientes passam a ser cada 

vez maiores, aumentando ainda mais a complexidade operacional do setor.  

Para continuarem no mercado, as IES precisam implantar estratégias bem 

definidas para satisfazer seus clientes e enfrentar a concorrência. Sendo a maioria da IES 

privadas, torna-se necessária uma clara definição das estratégias que as IES têm adotado para 

manterem-se competitivas. As estratégias dessas instituições têm exigido estabelecimento de 

prioridades e uma interação com o sistema de ensino superior em busca de alcançar objetivos 

estratégicos e intervir no ambiente de forma a manipulá-lo em conformidade (FUMASOLI; 

HUISMAN, 2013). 

Conforme Lourenço e Knop (2011), a expansão do ensino superior no Brasil e o 

aumento do número de Instituições de Ensino Superior levaram a um nível maior da 

competição nesse mercado e, consequentemente, a uma busca por mecanismos de qualidade 

para o melhor desempenho dos serviços educacionais. Dessa forma, os atributos de qualidade 

passaram a ser determinantes para a estratégia das IES. 

Diante do contexto, o presente estudo propõe uma avaliação estratégica das 

Instituições de Ensino Superior privadas, selecionadas a partir do conhecimento de atributos 

de qualidade para satisfação dos alunos conforme as dimensões de ensino, professores, 

estrutura física, serviço e intangíveis. É importante ressaltar que seu escopo é limitado às IES 

privadas em funcionamento na cidade do Natal/RN no período de 2014. 

 Considerando o que já foi exposto sobre o ensino superior visto como um serviço 

para a sociedade, da ampliação do mercado e do aumento da concorrência no setor, da 
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necessidade das IES desenvolverem estratégias diferenciadas no mercado, e visando facilitar a 

compreensão do tema, este trabalho busca uma resposta para o seguinte problema de 

pesquisa: Quais as escolhas estratégicas utilizadas nas Instituições de Ensino Superior 

Privadas da cidade do Natal/RN para permanecerem no mercado competitivo?  

 

 

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

 Avaliar as Instituições de Ensino Superior Privadas da cidade do Natal/RN, 

quanto às estratégias adotadas para permanecerem no mercado. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Compreender e explicitar as escolhas estratégicas das Instituições de Ensino 

Superior privadas da cidade do Natal/RN; 

 Avaliar a percepção dos discentes em relação à qualidade das Instituições de 

Ensino Superior; 

 Construir a matriz de importância versus desempenho das estratégias das IES 

observadas;  

 Comparar os indicadores do MEC a respeito de qualidade das IES privadas da 

cidade do Natal/RN com os dados obtidos na pesquisa; 

 Propor um modelo de diagnóstico para auxiliar nas estratégias e decisões 

organizacionais das IES.  
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1.3  JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

 

O presente trabalho procura agregar além das estratégias das Instituições de 

Ensino Superior privadas na cidade do Natal/RN, no cenário atualizado, a correlação dessas 

estratégias com os atributos de importância declarados pelos clientes a partir do uso do 

modelo de análise de importância versus desempenho. 

A expressiva expansão do ensino superior privado e o consequente e elevado nível 

de competitividade entre as IES particulares que associado ao aumento do número de vagas 

excedentes e ampliação do número de IES, simultaneamente registrados nos últimos anos, 

demonstra a necessidade de um maior alinhamento dessas com os anseios do mercado. 

Quanto aos aspectos relevantes para a sociedade, Dias Sobrinho (2010) defende 

que todas as transformações que ocorrem na educação superior e em sua avaliação são parte, 

de modo particular, porém, com enorme relevância, das complexas e profundas mudanças na 

sociedade, na economia e no mundo do conhecimento em âmbito global. As transformações 

no mercado podem, dessa forma, interferir positiva ou negativamente na definição das 

estratégias nas IES. 

As Instituições de Ensino Superior privadas necessitam definir estratégias que 

visem a melhoria da qualidade oferecida aos seus alunos, pois, atualmente, esses estão mais 

exigentes quando decidem escolher uma IES para cursar. As estratégias das IES precisam 

estar alinhadas com as necessidades e as expectativas dos alunos atuais e futuros para que 

continuem competitivas no mercado mesmo com o aumento da concorrência e das exigências 

impostas pelos clientes.  

As IES da cidade do Natal/RN são parte desse contexto em que o crescimento do 

número de instituições, a busca por excelência e a concorrência acirrada tornam necessária a 

utilização de instrumentos que possam contribuir para competitividade, assegurando um 

diferencial de qualidade que permita sua permanência no mercado.  

Nesse sentido, o presente trabalho poderá auxiliar na verificação dos atributos de 

qualidade que tem maior relevância para os clientes e na identificação da influência que esses 

exercem sobre as estratégias das IES por meio da análise da percepção dos alunos quanto aos 

atributos de qualidade oferecidos pelas IES nas dimensões que envolvem as diversas 

atividades desenvolvidas por essas instituições. 

 

 



27 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

 

O presente trabalho é composto por cinco capítulos. A Introdução apresenta uma 

contextualização do problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa do estudo e a definição 

da estrutura do texto. 

O capítulo 2 - Referencial Teórico - está divido em três seções: Estratégia que 

correlaciona as bases teórico-conceituais sobre o tema, destacando as definições de estratégia 

e seu papel nas organizações. Sistematizam-se os aspectos do pensamento estratégico e das 

estratégias genéricas.  Ensino Superior no Brasil apresenta um breve histórico da educação 

superior no Brasil, seu crescimento e evolução. Além disso, caracteriza o cenário atual 

demonstrando o aumento no número de IES, cursos e alunos, e ressaltando a importância das 

IES privadas e o crescimento desse mercado. Qualidade nas Instituições de Ensino Superior 

que defini as dimensões de qualidade em Instituições de Ensino Superior e sua forma de 

avaliação. Expõe a concatenação de estudos acerca da qualidade em IES, destacando o 

público alvo das pesquisas e as dimensões que são mais comumente avaliadas sob a 

percepção dos stakeholders quanto à qualidade. 

O capítulo 3 - Método de pesquisa - explicita os construtos de pesquisa de acordo 

com cada dimensão de avaliação da qualidade em IES. Caracteriza a pesquisa, a população e 

amostra que foram utilizadas no estudo. Estabelece o instrumento de coleta de dados e as 

ferramentas que permitiram a análise dos dados coletados. 

O capítulo 4 - Resultados e Discussões - Apresenta os resultados da pesquisa, a 

análise descritiva dos dados, a análise univariada e bivariada correlacionando com os 

resultados obtidos em outros estudos. Além disso, são expostas as discussões dos resultados, a 

análise de importância versus desempenho, uma comparação dos resultados da pesquisa com 

os índices do MEC e uma proposta de melhoria para as IES. 

O capítulo 5 - Considerações Finais - Destaca as conclusões desta pesquisa 

considerando todas as etapas de construção do estudo, e as propostas para trabalhos futuros. 

Após o capítulo 5, são expostas as referências e os apêndices nos quais consta a carta convite 

para a pesquisa e o questionário utilizado na coleta dos dados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

2.1  ESTRATÉGIA 

 

 

A palavra estratégia origina-se do termo grego estratego, o qual possui significado 

relacionado com a ação de um general comandar um exército. Na gestão organizacional, o 

termo estratégia só passou a ser utilizado em organizações civis a partir da década de 1950, 

até então seu uso era comum apenas em organizações militares (ALMEIDA FILHO et al, 

2014). Associado ao mundo dos negócios, a palavra estratégia não possui apenas uma única 

definição universalmente aceita. Há uma considerável quantidade de autores que definem 

estratégia e uma diversidade de conceitos. O Quadro 2.1 apresenta a definição de estratégia 

por autores clássicos em uma ordem cronológica. 

  

E
S

T
R

A
T

É
G

IA
 

 

AUTORES 

 

CONCEITOS 

Chandler (1962) Determinação de objetivos organizacionais de longo prazo 

incluindo ações e recursos para o alcance desses objetivos 

Ansoff (1965) Conjunto de normas que orientam a organização para 

adaptação ao ambiente em que se insere 

Andrews (1971) Estrutura conceitual que apresenta os fundamentos da 

organização 

Steiner (1979) Decisões da alta administração quanto à direção, fins e 

missão da organização. Definição dos objetivos e as ações e 

meios de alcança-los 

Porter (1980) Escolha de mercados e clientes que devem ser atendidos pela 

organização de forma competitiva 

Richers (1981) É a escolha de um caminho de ação para a empresa como um 

todo 

Mintzberg (1987) É um plano, padrão ou perspectiva que se forma de maneira 

deliberada ou emergente 

Prahalad; Hamel (1990) Associação de conhecimentos de indivíduos e empresas para 

demonstrar o desenvolvimento de competências 

Grant (1991) É a forma de melhor utilizar os recursos internos da empresa 

considerando os riscos e oportunidades que o ambiente 

oferece 

Quadro 2.1 - Variação do conceito de Estratégia 

 

A estratégia visa o entendimento dos fatores que geram impacto no desempenho 

da empresa em alcançar seus objetivos e atender as necessidades dos seus clientes utilizando 

seus recursos de forma eficaz para criar e manter uma vantagem competitiva. A estratégia 

pode ser diretamente afetada pelos recursos da empresa, pois esses interferem na tomada de 
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decisões e na definição das estratégias que serão adotadas (ANSOFF, 1965; ANDREWS, 

1971; GRANT, 1991). 

Para Porter (1985), a estratégia tem como essência a busca da vantagem 

competitiva. Logo, o autor apresenta o conceito de estratégia competitiva que é um conjunto 

de ações de natureza tanto ofensivas quanto defensivas, cujo objetivo é enfrentar as forças 

competitivas e maximizar o retorno sobre o investimento. A estratégia é a compatibilização 

mútua das atividades da empresa, e seu sucesso depende do desempenho positivo de suas 

atividades e da integração entre elas (PORTER, 1980; 2008). 

No pensamento de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (1999), a estratégia integra os 

objetivos, políticas e ações da organização em um todo coeso, de forma que bem formulada 

ela ajuda a organizar e alocar os recursos de uma organização em uma postura única e viável, 

baseada em suas competências e deficiências internas relativas, mudanças antecipadas no 

ambiente e movimentos contingentes por parte dos oponentes. 

Halawi, McCarthy e Aronson (2006) apresentam a estratégia como um fator que 

envolve a posição atual e as perspectivas para o futuro da empresa. Dessa forma, a 

determinação das estratégias organizacionais deve ser realizada utilizando-se a análise das 

condições e objetivos atuais, e das metas futuras da empresa. 

Em outra perspectiva Ansoff, Declerck e Hayes (1976), as estratégias conseguem 

definir critérios operacionais sobre os quais os programas estratégicos são concebidos, 

relacionados e implantados. A definição de estratégia pode ser determinada como uma 

ferramenta que oferece importante ajuda para lidar com a turbulência enfrentada pelas 

empresas e, portanto, merece atenção como uma ferramenta de gestão, utilizada por empresas 

e organizações sociais. 

 

 

2.1.1 Organizações e estratégia 

 

 

O desenvolvimento das organizações é diretamente afetado pelas estratégias 

adotadas em seu processo de gestão. Assim, embora coexistam de forma independente, uma 

influencia diretamente a outra, pois as estratégias refletem o pensamento vigente nas 

organizações. Por isso, as estratégias podem ser alteradas a qualquer tempo como reflexo de 

um novo momento do pensamento organizacional (MINTZBERG; AHLSTRAND; LAMPEL, 
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1999).  A partir desse contexto, o Quadro 2.2 apresenta o tema de organizações e estratégia 

para caracterizar o objeto de estudo analisado. 

 
O
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AUTORES 

 

DEFINIÇÕES 

Mintzberg (1973) Estratégias são os cursos de ação para uma organização 

alcançar seus objetivos 

Richers (1981) A estratégia é uma só e vale para a organização como um 

todo 

Ansoff; Declerck; Hayes 

(1976) 

Estratégias são normas que orientam o comportamento de 

uma organização 

Porter (1985) A estratégia tem origem nas determinações da concorrência e 

no poder de competição de uma organização 

Idenburg (1993) A estratégia interfere na estrutura de uma organização e pode 

ser influenciada por essa estrutura 

Halawi; McCarthy; 

Aronson  (2006) 

Estratégias devem ser traçadas a partir do conhecimento do 

contexto em que a organização está inserida analisando-se os 

meios para a geração de oportunidades 

Abe; Carvalho (2011) As estratégias devem ser elaboradas considerando as maiores 

capacidades de uma organização para que essa possa ser 

competitiva 

Quadro 2.2 - Organizações e Estratégia 

 

De acordo com Prahalad e Hamel (1990), as estratégias empresariais são alteradas 

porque a função da gestão estratégica é criar o futuro por meio de perspectivas de condições 

possíveis, buscando desenvolver cenários adequados para atingir os objetivos organizacionais. 

Os conceitos de estratégia mostram uma forte ligação com as decisões para o futuro das 

entidades e expõem a relação existente entre a organização e o ambiente no qual se insere.  

Esse ambiente apresenta limitações e oportunidades que interferem nas escolhas 

estratégicas das organizações seja de forma direta ou indireta. A interferência ocorre devido 

ao processo de evolução organizacional que impõe mudanças nas estratégias e gera uma 

necessidade de transformação também na estrutura das empresas. Esse processo visa o 

alinhamento entre estratégia e estrutura para o alcance de um nível elevado de desempenho 

(CHANDLER, 1962). 

Richers (1981, p. 25), em consonância com o pensamento de Chandler (1962), 

apresenta o nível de desempenho estratégico como o resultado da “habilidade da empresa de 

escolher uma estratégia que consegue tirar o máximo proveito das oportunidades que o 

ambiente lhe oferece e que, ao mesmo tempo, evita as ameaças ambientais”. As estratégias 

são, portanto, uma forma de buscar a competitividade da empresa considerando os fatores 

positivos e negativos que estão no ambiente. 
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A formulação de estratégias é constituída por etapas interligadas e realimentadas 

pelas informações geradas no interior das organizações e pelas transformações do ambiente. A 

formulação das estratégias é a fase em que se decide o que realizar, determinando-se as ações 

apropriadas para alcançar os objetivos (MINTZBERG, 1973; IDENBURG, 1993). 

De acordo com Grant (1991), a essência da formulação da estratégia é a intenção 

de tornar eficaz a utilização dos recursos e capacidades básicas da empresa. A formulação de 

estratégias, portanto, tem a finalidade de promover a adequação das condições atuais da 

empresa às possibilidades de desenvolver suas atividades com melhor desempenho. 

Na formulação, uma estratégia necessita atingir os objetivos diante das limitações 

impostas pelas condições do ambiente. Sendo assim, é necessário que haja um planejamento e 

programação dos passos que irão definir a estratégia da organização (ANDREWS, 1971; 

STEINER, 1979). 

A definição das estratégias é o estabelecimento de ações a serem tomadas pelos 

gestores para o direcionamento da organização, considerando as perspectivas histórica e atual, 

a fim de promover um processo de ajuste contínuo para que se cumpram as atividades 

propostas.  Para isso, deve-se considerar a organização por inteiro possibilitando estabelecer a 

direção a ser seguida, visando a um maior grau de interação com o ambiente.  

 

 

2.1.2 Pensamento estratégico 

 

 

Diante das inúmeras definições de estratégia, Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 

(1999) consolidaram as diversas abordagens existentes em uma proposição de dez escolas, 

para cada qual apresenta modelos básicos de planejamento estratégico, premissas, crítica, 

avaliação do contexto e da contribuição da escola no cenário do pensamento estratégico. 

As escolas foram separadas em três grupos: escolas prescritivas, descritivas e 

integrativas, conforme Tabela 2.1. As escolas prescritivas focam em como as estratégias 

devem ser formuladas, enquanto as descritivas consideram os aspectos específicos do 

processo de formulação de estratégias. Por último, as escolas integrativas combinam as 

características de todas as escolas mencionadas nos grupos anteriores. 
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Tabela 2.1 - Escolas do pensamento estratégico 

Elaboração a partir de Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (1999).  

 

Escolas Prescritivas 

Escola do Design 

 Formulação de estratégia como um processo de concepção, ou seja, o 

gerente sênior cria mentalmente estratégias deliberadas 

 A formação da estratégia é uma forma de obtenção do ajuste essencial 

entre as forças e as fraquezas internas da empresa com as ameaças e 

oportunidades externas de seu ambiente 

Escola do Planejamento 

 Formulação de estratégia como um processo formal e não apenas 

cerebral 

 Nessa escola está incluída a técnica de planejamento estratégico 

Escola do Posicionamento 

 Formulação de estratégia como um processo analítico 

 A formulação da estratégia deve ser precedida de exame profundo da 

indústria e de uma minuciosa análise do ambiente externo e interno da 

empresa 

Escolas Descritivas 

Escola Empreendedora 

 Formulação da estratégia como um processo visionário, baseando o 

processo nos mistérios da intuição 

 A estratégia e sua formulação passam de projetos, planos e posições 

precisas para visões vagas ou perspectivas amplas, as quais são vistas 

por meio de metáforas 

 A estratégia está resumida a um processo visionário do líder 

Escola Cognitiva 

 Formulação de estratégia como um processo mental 

 Busca a origem da estratégia ao estudar os processos mentais de sua 

criação 

 Pretende analisar o processo mental de criação das estratégias ao 

analisar a sua formação na cabeça do estrategista 

Escola do Aprendizado 

 Formulação da estratégia como um processo emergente, que origina em 

toda a organização através de seus membros individualmente ou 

coletivamente 

 As estratégias surgem de padrões comportamentais praticados pela 

organização 

 Contempla a participação de todos os empregados na definição das 

estratégias 

Escola do Poder 

 Formulação da estratégia como um processo de negociação, dividida 

em duas dimensões: 

o Micro poder – enxerga o desenvolvimento da estratégia dentro 

das organizações como um fenômeno essencialmente político 

de modo que o processo formulatório envolve barganha, 

persuasão e confrontação entre os atores que dividem o poder 

na empresa 

o Macro poder – visualiza a organização como uma entidade que 

usa seu poder sobre os outros e seus parceiros de alianças, 

realizando joint-ventures e outras redes de relacionamento 

para negociar estratégias coletivas de seu interesse 

Escola Cultural 

 Formulação de estratégia como um processo coletivo 

 A estratégia é um processo social baseado em cultura, a qual volta-se 

para interesses comuns e integração dentro da organização 

Escola Ambiental 
 Formulação da estratégia como um processo reativo, ou seja, a 

organização é considerada um ente passivo que consome seu tempo 

reagindo a um ambiente que estabelece a ordem a ser seguida 

Escolas Integrativas 

Escola de Configuração 

 Formulação de estratégia como um processo de transformação 

 As organizações são percebidas como configurações, ou seja, 

agrupamentos coerentes de características e comportamentos 
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 No grupo de escolas prescritivas, originou-se e desenvolveu-se o conceito de 

estratégias genéricas. Para cada escola pertencente ao grupo de escolas prescritivas, existe um 

conjunto de estratégias genéricas, sendo assim, na escola do posicionamento encontra-se a 

abordagem sobre as estratégias genéricas de Porter.  

 

 

2.1.3 Estratégias genéricas de Porter 

 

 

As estratégias genéricas de Porter podem ser utilizadas por qualquer tipo de 

unidade de negócio e por qualquer empresa para criar uma posição de destaque no mercado, 

sendo assim classificadas como genéricas. A estratégia é decorrente da capacidade da empresa 

em realizar as funções de forma diferente da concorrência ou de produzir algo reconhecido 

pelos compradores como diferente ou único (PORTER, 1980). 

Para Porter (1979), existem três estratégias genéricas para que as organizações 

obtenham uma vantagem competitiva: custo, diferenciação e enfoque. Essas estratégias 

genéricas são utilizadas para atingir desempenho acima da média em um setor de atuação da 

empresa e são apresentadas na Figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 - Estratégias Genéricas de Porter 

              Fonte: Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (1999, p. 253) 

  



34 

 

Em conformidade com o pensamento de Porter, Salavou e Halikias (2009), essas 

estratégias estão relacionadas à maneira como uma organização pode alcançar uma vantagem 

sobre os concorrentes no mesmo setor ou em setores semelhantes. Adotar uma das estratégias 

genéricas representa buscar a vantagem competitiva, entretanto seguir as três estratégias 

simultaneamente leva a empresa a um desempenho inferior ao da média, significando a 

ausência de qualquer vantagem competitiva.  

Segundo Porter (1980), a vantagem competitiva de uma empresa inicia-se do 

valor que a mesma consegue criar para os consumidores, ultrapassando o custo de fabricação. 

Afirma também que a base fundamental do desempenho acima da média no longo prazo é a 

vantagem competitiva sustentável, conquistada com base em baixo custo e diferenciação. 

Os autores Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (1999) exemplificam que existem 

estratégias passo a passo, adotadas por empresas bem-sucedidas. Esse argumento sugere que 

as empresas podem agir de duas formas: a primeira indica que, inicialmente, usam uma 

estratégia de baixo custo visando assegurar mercados, para depois diferenciar-se pela 

qualidade e capturar segmentos de mercado específicos e importantes; a segunda sugere que 

as empresas começam com diferenciação por qualidade e, posteriormente, realizam a redução 

de preços de forma preventiva.  

A estratégia genérica de Porter (1985), identificada como diferenciação, possui o 

limite competitivo amplo e, dessa forma, pode ofertar seus produtos a diversos segmentos. A 

empresa seleciona alguns atributos que os consumidores consideram como importantes no 

momento da escolha do produto e, posiciona-se de forma destacada, frente aos concorrentes, 

para satisfazer as necessidades dos clientes. Nesse tipo de estratégia, a empresa investe em 

marketing, assistência técnica, pesquisa e desenvolvimento, recursos humanos, programas de 

qualidade, dentre outros fatores com objetivo de criar diferenciais para o público alvo.  

Uma forma de estratégia de diferenciação é a liderança de custo, uma vez que o 

preço será a base para a empresa se diferenciar no mercado (MINTZBERG; AHLSTRAND; 

LAMPEL, 1999). Essa estratégia ganha destaque, principalmente, se todas as outras 

características que participam das exigências dos consumidores pelo produto permanecem 

iguais ou sem grandes discrepâncias.  

Na terceira estratégia genérica, identificada como enfoque, a empresa irá adaptar a 

estratégia para atender a algum segmento em um setor. Logo, o limite competitivo é estreito 

quando comparado com o das duas estratégias anteriores, revelando a procura para obter uma 

vantagem competitiva em segmentos específicos. O público alvo pode ser um determinado 

grupo comprador, um mercado geográfico específico, um segmento particular, entre outros. A 
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empresa procura alcançar as exigências e necessidades do alvo particular por praticar custos 

mais baixos. 

De acordo com Abe e Carvalho (2011), a finalidade das estratégias genéricas de 

Porter (1979) é proteger as organizações contra as cinco forças competitivas definidas como 

poder de barganha dos fornecedores; ameaça dos produtos substitutos; ameaça de novos 

entrantes; e poder de barganha dos clientes.  

Para Halawi, McCarthy e Aronson (2006), o conhecimento dessas forças 

competitivas e de suas fontes fornece os fundamentos necessários para o desenvolvimento de 

ações que criam uma estratégia capaz de promover a competitividade por meio da análise do 

ambiente interno e externo da organização. 

 A perspectiva estratégica de Porter dominou os modelos de gestão acadêmica nos 

Estados Unidos nas duas últimas décadas do século XX (ALMEIDA FILHO et al, 2014). 

Essa perspectiva buscava um elevado grau de desempenho em situações de redução de 

recursos e sua utilização nas universidades permitiu o alcance da eficiência em sua gestão.  

 

 

2.2 ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

 

No Brasil, a história do ensino superior se inicia com a chegada da Família Real 

Portuguesa em 1808 (TREVISOL; TREVISOL; VIECELLI, 2009). A literatura aponta que as 

pressões das elites recém-chegadas culminaram com o surgimento das três primeiras 

instituições de ensino superior no Brasil: Escola de Medicina do Rio de Janeiro, Escola de 

Medicina da Bahia e Escola de Engenharia e Arte Militar do Rio de Janeiro. A Tabela 2.2 

apresenta um histórico do ensino superior no Brasil no século XIX. 

Nas décadas seguintes foram criadas faculdades de medicina a partir de escola 

secundárias na Bahia e no Rio de Janeiro, colégios instituíram cursos superiores nas áreas de 

agronomia, música, direito, farmácia, engenharia e artes. Durante todo o período imperial, 

existiram somente iniciativas isoladas nas quais o ensino superior era apenas 

profissionalizante e gerido pelo Estado. A instituição da república não alterou esse cenário e 

as Universidades brasileiras com um modelo voltado para o ensino, pesquisa e extensão 

começaram a surgir em 1934 quando foi instituída a Universidade de São Paulo (USP) 

(TREVISOL; TREVISOL; VIECELLI, 2009).   

 



36 

 

Nome IES Nome Curso 
Dt Inicio  

Funcionam. 
Município UF 

Universidade Federal da Bahia Medicina 08/03/1808 Salvador BA 

Universidade Federal do Rio de Janeiro  Medicina 05/11/1808 Rio de Janeiro RJ 

Universidade Federal do Rio de Janeiro  Engenharia Civil 01/01/1811 Rio de Janeiro RJ 

Universidade Federal do Rio de Janeiro Escultura 12/08/1816 Rio de Janeiro RJ 

Universidade Federal do Rio de Janeiro Gravura 12/08/1816 Rio de Janeiro RJ 

Universidade Federal do Rio de Janeiro Pintura 12/08/1816 Rio de Janeiro RJ 

Universidade Federal do Rio de Janeiro Arquit. e Urbanismo 23/11/1820 Rio de Janeiro RJ 

Universidade Federal da Bahia Farmácia 08/03/1832 Salvador BA 

Universidade Federal de Pernambuco  Direito 15/05/1827 Recife PE 

Universidade Federal de Ouro Preto  Farmácia 13/05/1839 Ouro Preto MG 

Universidade Federal do Rio de Janeiro Música 21/01/1847 Rio de Janeiro RJ 

Universidade Federal do Rio de Janeiro Odontologia 14/05/1856 Rio de Janeiro RJ 

Universidade Federal de Ouro Preto  Engen. de Minas 13/11/1875 Ouro Preto MG 

Universidade Federal da Bahia Agronomia 03/03/1877 Cruz das Almas BA 

Universidade Federal da Bahia Artes Plásticas 06/03/1877 Salvador BA 

Universidade Federal da Bahia Teatro 07/03/1877 Salvador BA 

Universidade Federal da Bahia Odontologia 09/03/1879 Salvador BA 

Universidade Federal de Pelotas  Agronomia 14/03/1888 Capão do Leão RS 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul  Engen. Metalúrgica 01/03/1889 Porto Alegre RS 

Tabela 2.2 – BRASIL: Número de Cursos de Educação Superior fundados entre 1808 e 1889 

Fonte: INEP (2004, p.49). 

 

A partir da década de 1960, surgiu um novo modelo de IES privadas com natureza 

e objetivos distintos das anteriores. As IES adquiriram características de empresas 

educacionais, visando à obtenção de lucro e atendimento das demandas do mercado e 

transformando seus alunos em clientes. A reforma universitária ocorrida em 1968 promoveu o 

surgimento de um novo ensino superior privado estruturado como empresas educacionais para 

atender as demandas do mercado educacional (MARTINS, 2009). O ensino superior 

aumentava gradualmente o número de vagas em estabelecimentos públicos e privados, a 

demanda por formação superior crescia em ritmo superior ao da oferta.   

A década de 1990 foi marcada por uma profunda transformação no ensino 

superior do Brasil, tendo como principais características a implementação da nova Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 1996, e da política de incentivo à universalização 

do ensino superior do país criada em 1995. A principal consequência dessas ações foi a 

desburocratização da oferta de vagas, o crescimento acentuado no número de cursos 

superiores (principalmente nas IES privadas) e de alunos matriculados (TREVISOL; 

TREVISOL; VIECELLI, 2009; MAINARDES; MIRANDA; CORREIA, 2011). A Tabela 2.3 

apresenta o crescimento do número de IES privadas no país entre 1985 e 2012. 
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Ano 
Estabelecimentos de ensino e % sobre o total Estudantes matriculados nas IES 

Privado Público Total Privadas % sobre o total 

1985 626 (72,9%) 233 (27,1%) 859 810.929 59,3 

1990 696 (75,8%) 222 (24,2%) 918 961.455 62,4 

1995 684 (76,5%) 210 (23,5%) 894 1.059.163 60,2 

2000 1.004 (89,2%) 122 (10,8%) 1.126 1.807.219 67,0 

2005 1.934 (89,3%) 231 (10,7%) 2.165 3.260.967 73,2 

2010 2.110 (88,3%) 278 (11,7%) 2.378 4.736.001 74,2 

2011 2.081 (88,0%) 284 (12,0%) 2.365 4.966.374 73,7 

2012 2.112 (87,4%) 304 (12,6%) 2.416 5.140.312 73,0 

Tabela 2.3 - Estabelecimentos e matrículas de ensino superior privado no Brasil (1985/2012) 

Elaboração a partir de INEP (1998; 2001; 2008; 2009; 2010; 2012; 2013). 

 

O crescimento no número de IES privadas e a expansão da quantidade de vagas e 

de alunos matriculados são fatos incontestáveis. Destarte, ainda que parcialmente, o objetivo 

de democratização do ensino superior foi alcançado, à custa de um amplo processo de 

privatização do ensino superior. Sobre esse processo, Pacheco e Ristoff (2004, p. 12) 

ressaltam: 

A privatização do sistema brasileiro, apesar de sua anomalia no contexto mundial, é 

uma realidade que precisa ser considerada (...). É igualmente notório que a educação 

superior privada tornou-se, no Brasil, um negócio de 12 bilhões de reais ao ano, 

situando duas IES privadas entre os três maiores anunciantes do Brasil, só superadas 

em seus gastos com publicidade pela Mc Donald’s. 

Entre os anos de 1996 a 2003, a criação de novas Instituições de Educação 

Superior resultou num crescimento de 107,9% no número de IES em apenas 08 anos, 

passando de 894 IES em 1995 para 1.859 em 2003; e de 120,8% no número de matrículas, 

gerando uma evolução de 1.759.703 no ano de 1995 para 3.887.022, em 2003 (INEP, 2004). 

Tamanho crescimento em tão pouco tempo trouxe consigo a instalação de várias IES e cursos 

com baixa qualidade no país. A Tabela 2.4 apresenta o histórico de crescimento das IES no 

Brasil, desde 2001 até 2010, valorando o crescimento acima referenciado. 

Em 2012, o total de IES no Brasil era de 2.416, sendo 84,5% faculdades, 8,0% 

universidades, 5,8% centros universitários e 1,7% a soma de Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFs) e de Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) (INEP, 

2013). 
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Ano Total Universidades % Centros Universitários % Faculdades % Ifs e CEFETs % 

2001 1.391 156 11,2 66 4,7 1.143 82,2 26 1,9 

2002 1.637 162 9,9 77 4,7 1.367 83,5 31 1,9 

2003 1.859 163 8,8 81 4,4 1.576 84,8 39 2,1 

2004 2.013 169 8,4 107 5,3 1.703 84,6 34 1,7 

2005 2.165 176 8,1 114 5,3 1.842 85,1 33 1,5 

2006 2.270 178 7,8 119 5,2 1.940 85,5 33 1,5 

2007 2.281 183 8 120 5,3 1.945 85,3 33 1,4 

2008 2.252 183 8,1 124 5,5 1.911 84,9 34 1,5 

2009 2.314 186 8 127 5,5 1.966 85 35 1,5 

2010 2.378 190 8 126 5,3 2.025 85,2 37 1,6 

Tabela 2.4 - Evolução do Número de Instituições de Educação Superior por Organização Acadêmica – Brasil – 

2001-2010 

Fonte: Censo da Educação Superior 2010 (INEP 2012) 

 

As direções seguidas pelo setor privado de ensino superior para a ampliação da 

oferta consistem, em primeiro lugar, na oferta de cursos da área das ciências sociais aplicadas, 

sobretudo Direito e Administração, suprir uma demanda de formação de profissões liberais de 

prestígio nas áreas de ciências exatas e tecnológicas, como as de engenharia, e na área da 

saúde, em especial com cursos de Medicina e Odontologia. A segunda direção é a ampliação 

do número de cursos mediante a fragmentação das carreiras, em geral das áreas de ciências 

sociais aplicadas e da saúde com a oferta dos cursos tecnólogos. O crescimento do número de 

cursos é evidenciado no Quadro 2.3.  

 

Ano Nº de Cursos em IES Públicas Nº de Cursos em IES Privadas 

1995 2.782 3.470 

1996 2.978 3.666 

1997 2.698 3.434 

1998 2.970 3.980 

1999 3.494 5.384 

2000 4.021 6.564 

2001 4.401 7.754 

2002 5.252 9.147 

2003 5.662 10.791 

2004 6.262 12.382 

2005 6.191 14.216 

2006 6.549 15.552 

2007 6.596 16.892 

2008 6.772 17.947 

2009 8.228 19.599 

2010 8.821 19.756 

2011 9.368 20.008 

2012 10.905 20.961 

Quadro 2.3 - Número de cursos de graduação presenciais segundo a categoria administrativa da IES – Brasil 

Elaboração a partir de INEP (1998; 2001; 2008; 2009; 2010; 2012; 2013). 
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O número de cursos em IES teve um aumento considerável nas últimas décadas, 

sobretudo, em IES privadas. Em 2012, existiam no Brasil 20.961 cursos de graduação em IES 

privadas e 10.905 cursos em IES Públicas. Embora a perspectiva de crescimento potencial do 

ensino superior brasileiro seja grande, na prática a demanda efetiva, isto é, a ocupação das 

vagas ofertadas não vem crescendo muito, o que configura uma saturação do setor que 

atualmente tem uma oferta excessiva de vagas (MAINARDES; MIRANDA; CORREIA, 

2011). Já pode estar ocorrendo um superdimensionamento do sistema, conforme Tabela 2.5, 

que se manifesta nas mais de um milhão e seiscentas mil vagas não preenchidas no ano de 

2008. Especificamente em relação ao setor privado, em 2012, das 4.043.096 vagas oferecidas 

nos processos de seleção de alunos, apenas 2.199.192 foram ocupadas, isto é, 54,4%, foram 

preenchidas, evidenciando uma enorme capacidade ociosa. 

Essa ociosidade indica falta de planejamento na oferta das vagas, falta de poder 

aquisitivo e erro na definição das estratégias das IES privadas. Para Dias Sobrinho (2010), o 

aumento de vagas não preenchidas indica que há uma grande quantidade de vagas no setor 

privado, e que esse tende a saturação da demanda antes não atendida. 

 

Anos 
Vagas oferecidas Vagas não preenchidas 

Percentual de vagas não 

preenchidas 

Total Privada Total Privada Total Privada 

1980 404.814 277.874 48.147 38.621 11,9% 13,9% 

1985 430.482 289.208 66.486 66.572 15,0% 23,0% 

1990 502.784 347.775 95.636 66.766 19,0% 19,2% 

1995 610.355 432.210 99.978 79.845 19,3% 18,5% 

2000 1.216.281 970.665 318.724 306.191 26,2% 31,5% 

2005 2.435.987 2.122.619 1.038.706 1.014.019 42,6% 47,8% 

2008 2.985.137 2.641.099 1.479.318 1.442.593 49,6% 54,6% 

2009 3.164.679 2.770.797 1.653.291 1.613.740 52,2% 58,2% 

2010 3.120.192 2.674.855 1.529.980 1.493.205 49,0% 55,8% 

2011 3.228.671 2.743.728 1.541.817 1.483.471 47,8% 54,1% 

2012 4.653.814 4.043.096 1.906.725 1.843.904 40,1% 45,6% 

Tabela 2.5 - Vagas oferecidas (vestibular e outros processos seletivos) e não preenchidas nos cursos de 

graduação presenciais – Brasil (1980 /2012) 

Elaboração a partir de: INEP (1998, 2000, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013). 

 

Para Barbosa (2012), a análise do ensino superior inclui a discussão entre os 

conhecimentos dos alunos e os diplomas adquiridos por esses, podendo ser observados, por 

meio dessa discussão, ineficiências nos cursos. A autora explica que deve também ser 
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considerada a percepção de relevância do diploma apenas como uma credencial, o que muda 

sua função na sociedade. Contudo, em um país em que um diploma, independentemente da 

origem, é mais valorizado que a qualidade da formação, verifica-se que essa estratégia não 

privilegia aquilo que é essencial: a qualidade. 

 

 

2.3 QUALIDADE NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 

 

A avaliação da qualidade no ensino superior tem sido desenvolvida nos mais 

diversos contextos: IES comunitária (EBERLE; MILAN; LAZZARI, 2010); sistema 

educacional (JAIN; SINHA; SAHNEY, 2011); escolas de negócio (SUN; RICHARDSON, 

2012); IES públicas e privadas (MAZUMDER, 2013); cursos de graduação e pós-graduação 

(KHOSRAVI et al, 2013); faculdades de ciências sociais e comportamentais (AZIMIFAR, 

2013). 

A qualidade nessas instituições é analisada considerando-se o caráter diferenciado 

que as IES possuem enquanto organizações prestadoras de serviços. As Instituições de Ensino 

Superior são conceituadas como “(...) instituições pluridisciplinares de formação dos quadros 

profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber 

humano” (BRASIL, 1996, Art. 52).  

Dada a sua característica multidisciplinar, a IES emerge como a organização que 

interage com o maior número de segmentos da sociedade, ante qualquer outra organização 

isoladamente, levando a sua gestão ser parte da agenda de discussão tanto em instâncias 

políticas como acadêmicas.  

A IES é entendida como uma instituição complexa que desenvolve ações em 

múltiplas áreas de conhecimento e nos diversos campos das atividades humanas sob a 

influência de fatores políticos, econômicos, culturais e sociais (UNESCO, 1998). É 

fundamental a compreensão desse conceito pela administração das IES, reforçando que a 

complexidade e singularidade de suas atividades são cerne da sua origem, haja vista ser a 

administração um meio quando se consideram os seus fins. 

De acordo com Jain, Sinha e Sahney (2011), a universidade é uma instituição que 

oferece a difusão de conhecimentos, em primeira instância, para os alunos através do ensino, 

aprendizagem, pesquisa, extensão, e por meio desses, os novos conhecimentos são repassados 

ao ambiente externo, às organizações, à sociedade em geral. 
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A inclusão de um contingente cada vez maior de pessoas no Ensino Superior 

requereu das IES uma estratégia um tanto quanto peculiar. Segundo Eberle, Milan e Lazzari 

(2010), as IES oferecem serviço de massa e precisam conhecer os aspectos relevantes para os 

alunos ao escolher uma instituição e um curso. O aluno tem a possibilidade de optar pelo 

nível de exigência do processo seletivo e de sua permanência no curso desejado, lhe sendo 

facultado o quanto se quer dedicar aos estudos, facilitando-se assim o acesso ao diploma e não 

a qualidade do ensino.  

Conforme Lourenço e Knop (2011), as IES enquanto organizações prestadoras de 

serviços, apresentam uma concepção de qualidade diferenciada, as técnicas e metodologias 

utilizadas para a indústria de bens mostram-se difíceis ou inadequadas quando se pretende 

transpor aos serviços. Isto acontece porque a definição da qualidade dos serviços resulta de 

uma experiência vivida pelo cliente que extrai valor dos serviços sem que esse lhe forneça 

nenhum elemento palpável. 

O conceito de qualidade para serviços em geral é subjetivo. Ao contrário da 

qualidade dos produtos, que pode ser objetivamente medida, nos serviços essa avaliação dar-

se indiretamente podendo ser entendida como qualidade percebida, que é o resultado obtido 

ao se comparar as expectativas dos clientes e sua percepção quanto ao desempenho do serviço 

(LOURENÇO; KNOP, 2011; JAIN; SINHA; SAHNEY, 2011).  

Uma forma adequada de medição da qualidade ocorre por meio da avaliação da 

percepção dos consumidores. Nesse contexto, as IES necessitam de uma estratégia que vise o 

alcance da qualidade em todos os níveis para atender as demandas de seu público interno bem 

como do externo, ou seja, a sociedade e o mercado. 

O conceito de qualidade no ensino superior proposto pela UNESCO (1998, p. 1) 

é: 

 

Um conceito multidimensional que deve envolver todas suas funções e atividades: 

ensino e programas acadêmicos, pesquisa e fomento da ciência, provisão de pessoal, 

estudantes, edifícios, instalações, equipamentos, serviços de extensão à comunidade 

e o ambiente acadêmico em geral. Uma auto-avaliação interna transparente e uma 

revisão externa com especialistas independentes, se possível com reconhecimento 

internacional, são vitais para assegurar a qualidade. Devem ser criadas instâncias 

nacionais independentes e definidas normas comparativas de qualidade, 

reconhecidas no plano internacional. Visando a levar em conta a diversidade e evitar 

a uniformidade, deve-se dar a devida atenção aos contextos institucionais, nacionais 

e regionais específicos. Os protagonistas devem ser parte integrante do processo de 

avaliação institucional. 

 

Esse conceito é abrangente por incluir uma visão da qualidade do ensino superior 

como um conjunto de suas atividades. A qualidade no ensino superior é dependente de quem 
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se considera como cliente, sejam os alunos, os acadêmicos, os empregadores, o governo ou a 

sociedade como um todo (MAINARDES; TONTINI; DESCHAMPS, 2009). 

Para atingir a qualidade, as IES apresentam influência das expectativas dos 

principais stakeholders para que alcancem um alto desempenho, precisam conhecer a 

extensão da compatibilidade dessas expectativas e definir estratégias para atendê-las 

(SANDMAUNG; KHANG, 2013). 

Com o intuito de analisar a qualidade em IES, Telford e Masson (2005) avaliaram 

a opinião de estudantes, corpo docente e gestores sêniors de uma universidade no Reino 

Unido. Além desses stakeholders, Srikanthan e Dalrymple (2003) incluíram em sua pesquisa 

os empregadores e o governo. Sandmaung e Khang (2013), em uma pesquisa realizada em 

IES na Tailândia, analisaram a qualidade sob a perspectiva de satisfação dos alunos, docentes, 

funcionários administrativos e empregadores, enquanto Azimifar (2013) avaliou a percepção 

apenas do corpo docente de uma universidade no Irã.  

Sandmaung e Khang (2013) ressaltam que o conhecimento das expectativas dos 

stakeholders quanto à qualidade das IES pode proporcionar o desenvolvimento de estratégias 

para o atendimento de suas necessidades. Assim, diversos estudos (RAMSDEN, 1991; 

OWLIA; ASPINWALL, 1998; SRIKANTHAN; DALRYMPLE, 2003; TELFORD; 

MASSON, 2005; SANDMAUNG; KHANG, 2013) consideraram as percepções de qualidade 

de várias partes interessadas, buscando informações mais amplas sobre os fatores positivos e 

negativos que possam influenciar na qualidade das IES. 

Para Azimifar (2013), a avaliação da qualidade no ensino superior combina 

avaliações, regulamentos e índices determinantes para o sucesso das IES. O autor ainda atesta 

que a avaliação da qualidade deve tornar-se uma cultura nas IES para garantir a qualidade do 

ensino por meio de processos otimizados, com professores devidamente treinados e adequado 

apoio aos alunos com vistas a atender suas expectativas, compreendendo que a principal 

dimensão da qualidade no ensino superior é a satisfação dos alunos.  

O Quadro 2.4 apresenta a sistematização de pesquisas sobre qualidade no ensino 

superior, pode-se observar a frequência de pesquisas que consideraram os alunos como 

principal alvo. Isso denota a relevância da percepção dos alunos em relação à qualidade das 

IES visto que esses são parte dos processos institucionais e consumidores diretos dos seus 

serviços.  
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Quadro 2.4 - Sistematização de pesquisas sobre qualidade no Ensino Superior: público alvo e autores 

Elaboração a partir de: (1) Ramsden (1991); (2) Owlia e Aspinwall (1998); (3) Srikhanthan e Dalrymple (2003); 

(4) Telford e Masson (2005); (5) Firdaus (2005; 2006); (6) Eberle, Milan e Lazzari (2010); (7) Tsinidou, 

Gerogiannis e Fitsilis (2010); (8) Jain, Sinha e Shaney (2011); (9) Sun e Richardson (2012); (10) Azimifar 

(2013); (11) Mazumder (2013); (12) Khosravi et al (2013); (13) Sandmaung e Khang (2013). 

 

A qualidade no ensino superior entendida como a satisfação dos alunos é 

abordada em estudos realizados nos mais diversos contextos, dentre os quais se destacam as 

pesquisas: Khosravi et al (2013), no Irã; Sun e Richardson (2012), no Reino Unido; 

Mazumder (2013), em Bangladesh; Jain, Sinha e Shaney (2011) na Índia; Eberle, Milan e 

Lazzari (2010), no Brasil.  

Com essa abordagem, o trabalho de Eberle, Milan e Lazzari (2010) destaca a 

realidade brasileira por analisar os atributos de qualidade no contexto de uma IES de caráter 

comunitário geral, situada no Sul do Brasil, na qual foram identificadas as dimensões e os 

atributos de qualidade conforme a percepção dos alunos dos cursos de pós-graduação lato 

sensu. 

Esse cenário denota a relevância atribuída a percepção dos alunos quanto a 

qualidade das IES. A taxa de utilização dos estudantes como o público alvo de pesquisa 

demonstra a importância de sua opinião e da satisfação de suas necessidades serem 

consideradas pelas instituições.  

Para Mazumder (2013), as pesquisas sobre o nível de satisfação dos alunos são 

relevantes para o uso de técnicas de controle de qualidade em IES. Os alunos, como parte 

integrante e resultado dos serviços prestados pelas IES, são os que podem expressar sua 

opinião com maior propriedade visto que participam dos diversos processos das IES e 

usufruem de seus serviços durante um longo período. 

As pesquisas citadas permitem o conhecimento das dimensões de qualidade que 

podem ser utilizadas na avaliação das Instituições de Ensino Superior. As dimensões de 

ensino, professores, estrutura física, serviços e intangíveis englobam os diversos processos 

desenvolvidos pelas IES permitindo uma análise da percepção dos alunos quanto à qualidade 

da IES de forma global. As dimensões para avaliação da qualidade são apresentadas na Figura 

2.2. 

 

Público alvo Autores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Taxa 

Estudantes  ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 12 

Corpo docente    ● ● ●      ●   ● 5 

Gestores Sêniors     ● ●          2 

Empregadores    ● ●          ● 3 

Governo     ●           1 

Funcionários administrativos  ●            ● 2 
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Figura 2.2 - Dimensões de avaliação da qualidade em IES 

Fonte: Elaboração própria 

 

A partir disso, estrutura-se um modelo conceitual para analisar as estratégias das 

IES considerando as dimensões e atributos de qualidade que interferem de forma positiva ou 

negativa nas estratégias dessas instituições. A proposta desta pesquisa é avaliar a qualidade 

das IES sob a percepção que os alunos têm acerca de cada um desses atributos de maneira 

institucional. 

A qualidade da educação superior é considerada, sobretudo, como a qualidade de 

ensino, essa dimensão é mais vista pelo público externo por ser avaliada por órgãos 

governamentais que divulgam seus resultados para a sociedade e influenciam nas escolhas de 

estudantes acerca da IES na qual pretendem estudar.   

A dimensão ensino é a mais considerada em estudos acerca da qualidade de IES, 

ignorando-se, muitas vezes, os outros fatores que interferem na qualidade percebida pelos 

alunos (SRIKANTHAN; DALRYMPLE, 2003). A qualidade do ensino engloba, geralmente, 

os métodos de avaliação, os objetivos e o currículo do curso e tem uma maior percepção por 

ser um fator determinante na escolha da IES na qual se quer cursar uma graduação. 

A dimensão professores também é ressaltada como uma determinante para 

qualidade das IES. Para Azimifar (2013), as características profissionais dos professores e sua 

interação com os alunos são fatores importantes para a garantia da qualidade. O autor ainda 

aponta a disponibilidade, o interesse e capacidade dos professores em auxiliar os alunos como 

diferenciais que poderão tornar a IES mais competitiva nos critérios de qualidade. 

No ensino superior, a qualidade é desenvolvida pelo desempenho dos membros, 

da organização e de sua estrutura (MAINARDES; TONTINI; DESCHAMPS, 2009; 
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AZIMIFAR, 2013). Logo, a dimensão que avalia os professores envolve uma discussão 

relacionada às capacidades desses profissionais em contribuir para o crescimento profissional 

de seus alunos.  

A dimensão estrutura física promove a análise dos atributos visíveis que uma IES 

oferece para seus alunos, a facilidade de acesso ao ambiente das IES, as características do 

campus, entre outros. Essa dimensão demonstra a necessidade de um ambiente que 

corresponda às expectativas de seus alunos, com uma estrutura que permita a realização de 

atividades básicas e que ofereçam suporte ao processo de ensino e aprendizagem. Sohail e 

Shaikh (2004) defendem que a estrutura física é tão determinante para a qualidade das IES 

quanto variáveis como professores e reputação da IES. 

Mainardes, Tontini e Deschamps (2009) afirmam que as dimensões consideradas 

como de maior relevância por parte dos alunos são o corpo docente e a estrutura física. Essas 

dimensões fornecem as bases para uma administração acadêmica de qualidade visto que 

promovem o desenvolvimento dos alunos durante a graduação e sua interação com a IES. 

A dimensão de serviços está relacionada com a capacidade das IES de oferecer 

aos alunos as respostas necessárias para seu desenvolvimento acadêmico e profissional. É a 

dimensão mais subjetiva e, portanto, sua percepção de qualidade muitas vezes não é clara. 

Contudo, em uma Instituição de Ensino Superior, os serviços ocupam um lugar de destaque 

na definição de qualidade. Os serviços de apoio ao ensino e aprendizagem são indispensáveis 

para a satisfação dos discentes, além disso, o próprio processo de ensino é entendido por 

muitos autores como uma prestação de serviços e a satisfação dos alunos com a qualidade dos 

serviços é um diferencial para a escolha de uma IES (JAIN; SINHA; SAHNEY, 2011). 

A dimensão de intangíveis envolve a percepção da qualidade de interações entre 

os alunos, o ambiente do campus, e o meio externo que oferece oportunidades de crescimento 

acadêmico e profissional para os estudantes em âmbito nacional e internacional (RAMSDEN, 

1991; HILL, 1995; JAIN; SINHA; SANEY, 2011; KHOSRAVI et al, 2013).  

O estudo de Eberle, Milan e Lazzari (2010) aborda as variáveis relacionadas à 

carreira profissional, imagem e reputação da IES e custo versus benefício. A carreira 

profissional também foi proposta como variável nos estudos de Hill (1995) e Tsinidou, 

Gerogiannis e Fitsilis (2010). Enquanto isso, a imagem e reputação da IES foram 

consideradas na pesquisa de Sohail e Shaik (2004). 

O fator envolvimento entre os alunos foi utilizado nas pesquisas realizadas por 

Hill (1995) e Azimifar (2013). O fator relacionado ao desenvolvimento de competência 



46 

 

genéricas foi incluído no trabalho de Wilson, Lizzio e Ramsden (1997). E a percepção quanto 

às atividades extracurriculares foi analisada por Mazumder (2013). 

 A análise de fatores correspondentes a estas dimensões contribuiu com a 

construção de um quadro teórico que permitiu a formação de construtos e o conhecimento de 

variáveis para a análise proposta para esta dissertação. Os atributos que compõem cada uma 

dessas dimensões serão apresentados na seção seguinte.  
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

Este capítulo apresenta o método de pesquisa utilizado no presente estudo, os 

elementos do processo científico, a justificativa da escolha do método, a caracterização da 

pesquisa, sua delimitação, os instrumentos que serão utilizados, a população alvo do estudo, a 

amostra selecionada e as ferramentas de coleta e análise dos dados que serão usadas na 

condução deste trabalho. 

 

 

3.1 CONSTRUTOS DE PESQUISA 

 

 

A formulação de construtos permite a articulação de conceitos e indicadores de 

pesquisa, relacionando as variáveis com as dimensões pesquisadas no trabalho. O Quadro 3.1 

mostra a concatenação de variáveis e autores relacionados a cada aspecto que será pesquisado 

na presente dissertação. 

(1) Dimensão ensino, para caracterizar as perspectivas relacionadas aos métodos e 

instrumentos de ensino; 

(2) Dimensão professores, para especificar os atributos de qualidade relacionados 

aos professores; 

(3) Dimensão estrutura física, para caracterizar o ambiente das IES; 

(4) Dimensão serviços, para avaliar os processos que atribuem qualidade às IES; 

(5) Dimensão intangíveis, para relacionar os aspectos cotidianos com a satisfação 

dos estudantes. 
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Quadro 3.1 - Construto relacionando variáveis e autores 

Elaboração a partir de: (1) Ramsden (1991); (2) Hill (1995); (3) Wilson, Lizzio e Ramsden  (1997); (4) Sohail e 

Shaikh (2004); (5) Tsinidou, Gerogiannis e Fitsilis (2010); (6) Eberle, Milan e Lazzari (2010); (7) Jain, Sinha e 

Shaney (2011); (8) Sun e Richardson (2012); (9) Azimifar (2013); (10) Mazumder (2013); e (11) Khosravi et al 

(2013). 

 

O construto apresentado inclui dimensões e variáveis que permitem uma análise 

da qualidade global de uma Instituição de Ensino Superior. Esse poderá fornecer informações 

sobre a percepção dos alunos em relação à IES como um todo, por meio de uma avaliação de 

cada dimensão individualmente e da integração entre elas, para um conhecimento 

aprofundado dos fatores de qualidade relevantes para as IES.  

 

 

 

VARIÁVEIS 

 

 

 

AUTORES 

 

       1      2      3   4    5    6   7    8    9    10    11     TAXA 

                      ENSINO  

Organização e objetivos claros ●  ●     ●    3 

Métodos de avaliação ●  ●     ●    3 

Carga de trabalho adequada  ●  ●     ●    3 

Conteúdo do curso   ●   ● ● ●   ●  5 

Métodos de ensino  ●          1 

Contato com pessoal acadêmico  ●   ●       2 

PROFESSORES               

Eficácia de aconselhamento           ● 1 

Preocupação e disponibilidade para os 

alunos 

●   ●     ●   3 

Entusiasmo e interesse  ●     ●   ● ●  4 

Feedback sobre a aprendizagem ● ●          2 

Encorajamento da independência do aluno  ●  ●     ●    3 

ESTRUTURA FÍSICA              

Instalações físicas  ●  ●  ● ●  ●   5 

Campus      ●  ●  ●   3 

Localização     ●       1 

SERVIÇOS              

Biblioteca  ●   ●       2 

Infraestrutura de serviços  ●   ● ●     ● 4 

Serviços de apoio  ●     ●    ● 3 

Processos não-acadêmicos  ●     ●  ●  ● 4 

INTANGÍVEIS              

Envolvimento do aluno  ●       ●   2 

Ambiente acadêmico ●          ● 2 

Carreira profissional  ●   ● ●      3 

Interação entre alunos  ●          1 

Inserção internacional  ●          1 

Imagem/Reputação da IES    ●  ●      2 

Competências genéricas   ●         1 

Relação custo versus benefícios      ●      1 

Interação com a indústria       ●     1 

Atividades extracurriculares          ●  1 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

De acordo com Yin (2010), a estratégia utilizada no estudo depende do tipo de 

questão que esse pretende responder. Logo, esta dissertação é caracterizada como uma survey, 

podendo ser classificada como exploratória. Uma pesquisa de caráter exploratório procura 

explicitar um problema ou construir hipóteses, possui como etapas do procedimento o 

levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão. A pesquisa em 

questão é exploratória, pois busca proporcionar uma visão geral das estratégias utilizadas 

pelas IES privadas e presenciais da cidade do Natal/RN.  

No que se refere à abordagem, esta pesquisa é considerada como quantitativa. Por 

meio da análise quantitativa é possível buscar resultados diretos, junto aos discentes das IES 

privadas da cidade do Natal/RN, acerca das estratégicas adotadas por essas instituições tendo 

como base os atributos de qualidade mensurados a partir de uma matriz importância e 

desempenho, declarada.  

A pesquisa bibliográfica foi realizada para obtenção de dados que compõem a 

base teórica deste trabalho, bem como forneceram informações necessárias ao conhecimento 

do assunto e das particularidades de cada uma das IES que constituem o objeto de estudo. 

Para tanto, foram utilizados materiais como livros, revistas, meios eletrônicos, artigos e 

trabalhos científicos disponibilizados em sites de periódicos e bases de dados. 

A pesquisa seguirá o modelo proposto por Forza (2002), que define as seguintes 

etapas: ligação com o nível teórico - construtos, definições; projeto da survey - especificar 

informações necessárias, desenvolver instrumentos de mensuração; teste piloto - testar 

procedimentos de administração do survey, testar procedimentos para não respostas; coletar 

dados para o teste da teoria - aplicar survey, avaliar a qualidade de medição; análise de dados 

- analisar dados preliminares e; geração de relatório - analisar implicações teóricas, prover 

dados para a replicação. Essas etapas de condução da survey serão o roteiro seguido nesta 

pesquisa para alcançar os objetivos elencados. 
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3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

A população é composta por duas Instituições de Ensino Superior privadas e 

presenciais da cidade do Natal/RN que estão ativas no período de 2014. O mercado de Ensino 

Superior no RN passou por uma expansão nas duas últimas décadas, nas quais surgiram 

diversas instituições. Essa evolução contribuiu para o aumento da concorrência que até então 

era quase inexistente, visto que somente duas IES, a Universidade Potiguar e o Centro 

Universitário Facex, estavam em atuação até o ano de 1998, quando surgiram duas outras 

instituições. 

O crescimento no número de IES no Estado gerou um aumento no número de 

matrículas que em 2012 chegou a 63.183 superando as matrículas em IES públicas que no 

mesmo período eram 48.358 (INEP, 2013). Assim, em 2012, as IES privadas comportavam 

56,6% dos alunos de graduação do Rio Grande do Norte.  

No Estado estão ativas no período de 2014, 19 Instituições de Ensino Superior 

privadas. Na cidade de Natal existem, atualmente, 12 IES privadas. Dentre elas: uma possui 

apenas um curso; uma possui apenas dois cursos, ambos de uma área específica; oito 

recusaram-se em participar da pesquisa, e; apenas duas IES concordaram em fornecer os 

dados necessários a esta pesquisa. As instituições que participaram da pesquisa foram 

denominadas com A e B. 

Nesse contexto foram determinados critérios de amostragem, de forma que a 

amostra foi definida conforme a técnica não-probabilística de amostragem estratificada 

(TSINIDOU; GEROGIANNIS; FITSILIS, 2010; AZIMIFAR, 2013). Esse tipo de 

amostragem contribui para a eficiência na coleta dos dados por obter informações de grupos 

ou estratos com interesses comuns.  

A amostra correspondeu a 268 alunos, que se dispuseram a responder o 

questionário entre os dias 10 de março e 11 de abril de 2014. Como não foi possível pesquisar 

todos os alunos das instituições, trabalhou-se com uma amostra não probabilística por 

conveniência através de um questionário. Para isso, utilizou-se os critérios usados nas 

pesquisas de Ramsden (1991), Tsinidou, Gerogiannis e Fitsilis (2010) e Mazumder (2013) 

que aplicaram instrumentos de coleta de dados com os alunos do último ano da graduação por 

considerar que esses podem expor uma visão mais completa acerca da qualidade das IES, 

devido ao tempo que já estudaram na instituição, e puderam ter experiências que estão 
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relacionadas aos diversos atributos que foram avaliados e às dimensões de análise utilizadas 

nesta dissertação.  

O instrumento de coleta de dados foi aplicado aos alunos dos três cursos mais 

comuns nas IES privadas na cidade de Natal, por considerar que tais alunos poderiam fornecer 

as informações acerca do desempenho e importância de atributos de qualidade das IES nos 

cursos em que há maior concorrência no mercado local. Participaram da pesquisa 87 alunos 

de administração, 68 de ciências contábeis e 25 de direito da instituição A, enquanto da 

instituição B participaram 35 alunos de administração, 27 de ciências contábeis e 26 de 

direito. 

 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário estruturado aplicado 

aos alunos do último ano dos cursos de graduação em Administração, Ciências Contábeis e 

Direito das duas IES que aceitaram participar da pesquisa. Para validação do questionário foi 

realizado um teste piloto com os alunos de uma das IES, o qual ocorreu entre os dias 03 e 07 

de março de 2014, por meio da aplicação de 20 questionários com alunos do curso de 

Administração. Esse teste piloto teve a finalidade de identificar possíveis alterações na 

elaboração do questionário final. Após o teste, foram eliminadas algumas questões e outras 

foram reformuladas de modo a serem entendidas com mais facilidade por parte dos alunos. 

O questionário consta de três etapas que tem o intuito de obter dados suficientes 

para a avaliação da percepção dos discentes quanto à qualidade global das IES, o desempenho 

e importância dos atributos de qualidade sistematizados em cada dimensão e por meio desses, 

desenvolver a análise das escolhas estratégicas dessas instituições. O questionário é 

apresentado no Apêndice B.  

Na primeira etapa do questionário são apresentadas quatro questões objetivas que 

tem como intuito coletar informações acerca do perfil e características dos discentes. A 

segunda etapa foi elaborada considerando os fatores e dimensões apresentadas nos construtos 

de pesquisa. Essa etapa consta de vinte e oito afirmativas que expõem os atributos de 

qualidade nas IES objetivando obter opiniões relacionadas ao desempenho e importância de 

cada fator. A escala de valor utilizada foi a de Likert de 5 pontos (RAMSDEN, 1991; SUN; 

RICHARDSON, 2012; AZIMIFAR, 2013). Nessa escala, no que se refere à avaliação do 
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desempenho, o valor 1 representa péssimo e o valor 5 significa ótimo; O mesmo valor é 

aplicado à importância, sendo o valor 1, sem importância e o valor 5, muito importante. Na 

terceira etapa encontram-se quatro perguntas abertas e duas perguntas fechadas que estão 

relacionadas à satisfação global dos alunos com a qualidade da Instituição de Ensino Superior. 

Essa etapa foi elaborada com base no questionário aplicado por Mazumder (2013), em IES 

públicas e privadas para verificar o nível de satisfação dos estudantes em relação à IES como 

um todo. 

 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

A análise dos dados foi realizada utilizando-se, inicialmente, a estatística 

descritiva. A estatística descritiva é, em geral, utilizada na etapa inicial da análise, quando se 

conhece os dados. Objetivando tirar conclusões de modo informal e direto, a maneira mais 

simples seria a observação dos valores coletados. Entretanto, com grandes massas de dados, 

percebe-se, imediatamente, a necessidade de utilização de ferramentas estatísticas.  

Para tentar depreender dos dados e informações a respeito do fenômeno sob 

estudo, é preciso aplicar algumas técnicas que permitam resumir a informação daquele 

particular conjunto de valores. Em outras palavras, a estatística descritiva pode ser definida 

como um conjunto de técnicas destinadas a descrever e resumir os dados, a fim de que se 

possam tirar conclusões a respeito das características de interesse (MAGALHÃES; LIMA, 

2010). Para o desenvolvimento da estatística descritiva foi utilizado o instrumento Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS). 

Na análise descritiva da amostra foram utilizados a frequência e o percentual para 

calcular as respostas dos alunos em relação às questões constantes nas três etapas do 

questionário. Na análise descritiva por IES e curso foram utilizados a frequência e o 

percentual para analisar as questões correspondentes a primeira e a terceira etapa do 

questionário. Para a análise dos fatores que constituem as dimensões analisadas na segunda 

etapa do questionário foram utilizados a média e o desvio padrão por serem considerados 

mais adequados aos resultados obtidos nessa etapa. 

As fases seguintes da análise são a análise univariada (AZIMIFAR, 2013), e a 

análise bivariada (SANDMAUNG; KHANG, 2013; MAZUMDER, 2013). Na análise 

univariada das IES, utilizaram-se a média e o desvio padrão para expor de forma mais clara os 
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resultados que contemplaram as questões da segunda etapa do questionário. Já a análise 

bivariada apresenta a correlação do desempenho e importância dos fatores por IES e curso e 

foi realizada utilizando o coeficiente de correlação de Spearman. Esse coeficiente é uma 

medida calculada para mensurar o grau de relação linear entre duas variáveis quantitativas ou 

qualitativas ordinais e varia entre os valores -1 e 1.  

O valor 0 (zero) significa que não há relação linear, o valor 1 indica uma relação 

linear perfeita e o valor -1 também indica uma relação linear perfeita mas inversa, ou seja 

quando uma das variáveis aumenta a outra diminui. Quanto mais próximo estiver de 1 ou -1, 

mais forte é a associação linear entre as duas variáveis. A correlação é considerada como bem 

fraca quando o valor está entre 0.00 e 0.19, entre 0.20 e 0.39 a correlação é considerada fraca, 

entre 0.40 e 0.69 é tida como correlação moderada, de 0.70 a 0.89 é uma correlação forte e 

entre 0.90 e 1.00 é uma correlação muito forte. Ao contrário do coeficiente de correlação de 

Pearson, não requer à suposição que a relação entre as variáveis é linear, e pode ser usado 

para as variáveis medidas no nível ordinal (SIEGEL; CASTELLAN JR, 2006).  

Segundo Vieira (2012), o nível de significância é a probabilidade de rejeitar a 

hipótese de nulidade (H₀) quando ela é verdadeira, em que esse valor deve ser estabelecido 

antes do teste ser executado. Em outras palavras, antes de proceder a um teste o pesquisador 

deve estabelecer o valor máximo da probabilidade de errar quando diz que existe correlação 

entre os grupos quando na verdade essa correlação não existe, o nível de significância usado 

para todos os testes foi de 1% e 5%. 

O valor-p foi denominado como sendo a probabilidade de a estatística do teste 

acusar um resultado tão ou mais distante do esperado como o resultado ocorrido na particular 

amostra observada. Em outras palavras, o valor-p é a probabilidade de o pesquisador estar 

errado quando diz que há correlação, ou seja, menor, maior e até mesmo diferente (VIEIRA, 

2012). 

Os resultados obtidos por meio da aplicação de ferramentas estatísticas comporam 

a matriz de importância versus desempenho (MARTILLA; JAMES, 1977), para promover a 

correlação entre o desempenho e a importância de cada dimensão de qualidade e a análise das 

escolhas estratégicas - com base na percepção de qualidade dos alunos - que as IES têm 

adotado para permanecerem competitivas.  

A matriz de importância versus desempenho foi fundamentada no modelo 

proposto por Martilla e James (1977) que sugere a utilização dos quadrantes: (A) concentrar 

aqui; (B) mantenha o bom trabalho; (C) baixa prioridade; e, (D) possível exagero. Além disso, 
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foi realizada uma comparação entre os resultados da pesquisa e o resultado dos índices 

utilizados pelo MEC para a avaliação das IES. 
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4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

A análise dos resultados permite a compreensão da percepção dos alunos acerca 

dos fatores apresentados no questionário e que são avaliados nesta pesquisa. As respostas 

fornecem o conhecimento das opiniões dos alunos em relação aos atributos que constituem as 

dimensões de qualidade das IES. 

Conforme apresentado no Capítulo 3, Método de pesquisa, a amostra representada 

por 268 alunos referente a duas Instituições de Ensino Superior. Na Tabela 4.1, pode-se 

observar que 67,2% dos alunos entrevistados são da instituição A, e 32,8% da instituição B. 

 

Tabela 4.1 – Instituição de ensino superior (IES) 

IES Frequência % 

A 180 67,2 

B 88 32,8 

Total 268 100,0 

 

 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA DA AMOSTRA 

 

 

4.1.1 Caracterização e perfil dos respondentes 

 

 

A caracterização e perfil dos discentes tem a finalidade de conhecer o grupo 

participante da pesquisa fundamentando a ponderação das respostas atribuídas a cada fator 

elencado no questionário e a percepção dos alunos quanto à importância e desempenho dos 

atributos de qualidade apresentados. 

A caracterização e o perfil dos alunos foram traçados a partir de questões 

relacionadas à: sexo, faixa etária, se o discente está cursando a primeira graduação, situação 

profissional e anos de experiência profissional. Os resultados obtidos nesta fase são 

apresentados nas seções seguintes. 
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4.1.1.1 Sexo e Faixa Etária 

 

 

Dos discentes que participaram da pesquisa 35,8% estão na faixa de 21 a 25 anos, 

28% tem entre 26 e 30 anos, seguido dos 18,3% com mais de 35 anos, 12,7% entre 31 e 35 

anos e 5,2% com menos de 20 anos. Pode-se observar que mais da metade dos discentes tem 

até 30 anos, o que denota a formação de profissionais jovens nos cursos analisados.  

 

Tabela 4.2 – Faixa etária 

F.ET. Frequência % 

Menos de 20 anos 14 5,2 

De 21 a 25 anos 96 35,8 

De 26 a 30 anos 75 28,0 

De 31 a 35 anos 34 12,7 

Mais de 35 anos 49 18,3 

Total 268 100,0 

 

Em relação ao sexo, 45,1% dos estudantes são do sexo masculino, enquanto 

54,9% são do sexo feminino. Esse percentual é aproximado dos percentuais encontrados nas 

pesquisas de Wilson, Lizzio e Ramsden (1997) e Eberle, Milan e Lazzari (2010), nas quais as 

estudantes do sexo feminino representavam mais de 50% da amostra. 

O fator sexo foi considerado na análise desenvolvida por Mazumder (2013), na 

qual foi observado um nível de satisfação maior por parte dos alunos do sexo feminino devido 

a um menor grau de expectativas desse grupo quanto à qualidade das IES. Esse fator também 

foi utilizado na análise de Sun e Richardson (2012), bem como, a faixa etária, não sendo 

encontradas influências positivas ou negativas sobre os resultados relacionados à qualidade da 

IES. 

 

 

4.1.1.2 Situação profissional e Anos de Experiência Profissional 

 

 

Em relação à situação profissional dos discentes, pode-se ver que 60,4% dos 

entrevistados atualmente estão empregados, e que apenas 3,7% estão desempregados. Há uma 
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parcela considerável de discentes que atualmente só estudam representando 31% do total e 

4,9% dos discentes se declararam como autônomos. 

 

Tabela 4.3 – Situação profissional 

S. PR. Frequência % 

AUT 13 4,9 

DES 10 3,7 

EMP 162 60,4 

EST 83 31,0 

Total 268 100,0 

 

Na questão que se refere aos anos de experiência profissional, conforme Tabela 

4.4, 41% dos alunos possuem de 1 a 5 anos de experiência profissional, 26,5% tem entre 6 e 

10 anos de experiência, 12,7% não tem nenhum tipo de experiência, 11,6% tem mais de 15 

anos de experiência e 8,2% tem de 11 a 15 anos de experiência profissional. 

 

Tabela 4.4 - Anos de experiência profissional 

E.PR. Frequência % 

Não tem experiência 34 12,7 

De 1 a 5 anos 110 41,0 

De 6 a 10 anos 71 26,5 

De 11 a 15 anos 22 8,2 

Acima de 15 anos 31 11,6 

Total 268 100,0 

 

 

4.1.2 Identificação dos fatores de qualidade nas IES 

 

 

Nessa seção serão apresentados os resultados obtidos na segunda etapa do 

questionário que visa analisar os atributos de qualidade nas Instituições de Ensino Superior 

privadas considerando as dimensões de: ensino, professores, estrutura física, serviços e 

intangíveis. Em cada uma das dimensões os discentes opinaram acerca de sua percepção 

quanto ao desempenho e à qualidade dos atributos de acordo com a escala de Likert de 5 

pontos, conforme apresentado no Capítulo 3, Método de pesquisa.  
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4.1.2.1 Dimensão de Ensino 

 

 

A dimensão ensino engloba os processos da instituição que estão relacionados aos 

métodos e conteúdos dos cursos, a organização e objetivos claros, carga horária, entre outros. 

Para Azimifar (2013), a qualidade do ensino é dependente de uma série de fatores que 

envolvem processos otimizados, professores capacitados e tempo adequado para as 

atividades.   

No quesito desempenho da dimensão ensino, pode-se observar que a maioria dos 

entrevistados considera os conceitos de regular a bom para organização e objetivos claros no 

processo de ensino, totalizando um percentual de 73,2%. Em relação aos métodos de 

avaliação, a grande maioria considerou de regular a bom com 70,5%.  

Na carga de trabalho adequada 71,6%, avaliam como de regular a bom. No 

conteúdo do curso quase 50,0% dos entrevistados consideram como sendo bom, no método de 

ensino, 73,9% afirmam que o método está entre regular e bom. No contato com pessoal 

acadêmico, o desempenho vai de regular a ótimo 77,2%. De modo geral, pode-se concluir que 

em todos os quesitos do ensino, o desempenho está entre regular e bom, como pode ser 

observado na Tabela 4.5. 

No trabalho de Tsinidou, Gerogiannis e Fitsilis (2010), os resultados apresentaram 

o contato com o pessoal acadêmico como o fator de maior satisfação para os alunos 

demonstrando a relevância de manter boas relações entre os funcionários acadêmicos e os 

alunos. Nesse trabalho, no entanto, a fator conteúdo do curso não foi considerado como 

satisfatório nem relevante para os alunos. 

 

Tabela 4.5 – Desempenho no Ensino 

Escala 
O.O./D M.A./D C.T./D C.C./D M.E./D C.P./D 

Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Péssimo 13 4,9 7 2,6 17 6,3 9 3,4 12 4,5 26 9,7 

Ruim 24 9,0 25 9,3 23 8,6 15 5,6 22 8,2 35 13,1 

Regular 80 29,9 73 27,2 91 34,0 49 18,3 70 26,1 78 29,1 

Bom 116 43,3 116 43,3 100 37,3 133 49,6 128 47,8 75 28,0 

Ótimo 35 13,1 47 17,5 37 13,8 62 23,1 36 13,4 54 20,1 

Total 268 100,0 268 100,0 268 100,0 268 100,0 268 100,0 268 100,0 

 



59 

 

Em referência a importância, conforme Tabela 4.6, pode-se ver que em todas as 

categorias da importância, todas foram consideradas muito importantes, com um percentual 

maior que 40,0%. A variável de importância que teve um maior percentual foi o conteúdo do 

curso, com 60,8%. 

 

Tabela 4.6 – Importância dos atributos de Ensino  

Escala 
O.O./I M.A./I C.T./I 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Sem importância 0 0,0 0 0,0 1 0,4 

Pouco importante 9 3,4 11 4,1 7 2,6 

Indiferente 23 8,6 22 8,2 35 13,1 

Importante 103 38,4 104 38,8 109 40,7 

Muito importante 133 49,6 131 48,9 116 43,3 

Total 268 100 268 100 268 100 

       
Escala 

C.C./I M.E./I C.P./I 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Sem importância 0 0,0 1 0,4 6 2,2 

Pouco importante 5 1,9 7 2,6 11 4,1 

Indiferente 24 9 26 9,7 32 11,9 

Importante 76 28,4 82 30,6 90 33,6 

Muito importante 163 60,8 152 56,7 129 48,1 

Total 268 100 268 100 268 100 

 

 

4.1.2.2 Dimensão professores 

 

 

O desempenho na dimensão professores é apresentado na Tabela 4.7. Na eficácia 

e aconselhamento, 35,1% avaliaram como sendo bom, em relação à preocupação e 

disponibilidade dos professores, a grande maioria também considerou bom, com 37,3%, no 

entusiasmo e interesse dos professores 41,8% consideram bom, no feedback na aprendizagem 

37,7% estão na escala de bom, e por fim no encorajamento da independência do aluno 33,6% 

também estão na categoria de bom. Em termos gerais, em todas as categorias sobre os 

professores, os alunos optaram pelo conceito bom, tendo em média 37,8% em todas as 

categorias. 

Na pesquisa realizada por Jain, Sinha e Shaney (2011), os professores foram 

avaliados como um fator determinante para a qualidade dos serviços ofertados pelas IES. 
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Nessa perspectiva, o estudo de Khosravi et al (2013) teve a eficácia de aconselhamento como 

fator considerado mais importante pelos alunos. Desse modo, os resultados obtidos por esta 

pesquisa no que se refere ao fator mais importante, estão convergindo com os estudos 

realizados apesar de terem sido realizados em realidades diferentes.  

 

Tabela 4.7 – Desempenho dos Professores 

Escala 
E.A./D P.D./D E.I./D F.A./D E.N.I/D 

Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Péssimo 22 8,2 25 9,3 20 7,5 24 9,0 22 8,2 

Ruim 32 11,9 40 14,9 28 10,4 30 11,2 27 10,1 

Regular 74 27,6 57 21,3 63 23,5 71 26,5 74 27,6 

Bom 94 35,1 100 37,3 112 41,8 101 37,7 90 33,6 

Ótimo 46 17,2 46 17,2 45 16,8 42 15,7 55 20,5 

Total 268 100,0 268 100,0 268 100,0 268 100,0 268 100,0 

 

De acordo com a Tabela 4.8, observa-se que em todos os casos, para a 

importância, o valor da escala de maior percentual, foi a muito importante, com todos os 

percentuais com quase 50,0%. A importância dos professores para a estratégia e a qualidade 

das Instituições de Ensino Superior foi alinhada corroborando com a pesquisa de Sohail e 

Shaikh (2004) na qual os professores foram considerados entre os fatores com maior 

influência sobre a qualidade das IES.  
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Tabela 4.8 – Importância dos Professores 

Escala 
E.A./I P.D./I E.I./I 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Sem importância 5 1,9 4 1,5 2 0,7 

Pouco importante 9 3,4 10 3,7 9 3,4 

Indiferente 31 11,6 25 9,3 27 10,1 

Importante 94 35,1 90 33,6 92 34,3 

Muito importante 129 48,1 139 51,9 138 51,5 

Total 268 100 268 100 268 100 

 

 

      
Escala 

F.A./I EN.I/I 

  
Frequência % Frequência % 

  
Sem importância 3 1,1 3 1,1 

  Pouco importante 9 3,4 7 2,6 

  
Indiferente 25 9,3 34 12,7 

  
Importante 88 32,8 91 34,0 

  Muito importante 143 53,4 133 49,6 

  
Total 268 100 268 100 

   

 

4.1.2.3 Dimensão Estrutura Física 

 

 

No desempenho da dimensão estrutura física, pode-se observar que 30,6% dos 

entrevistados, avaliam as instalações físicas como boas. Em relação ao Campus, 36,6% 

consideram o campus bom, enquanto a localização, 42,9% consideram a localização do 

campus ótima. Esse resultado é semelhante ao obtido na pesquisa de Azimifar (2013) em uma 

Universidade no Irã, na qual os alunos também avaliaram a estrutura física da IES como 

desejável ou boa.  

As estruturas físicas desempenham um importante papel para a definição da 

qualidade nas IES, visto que influem positiva ou negativamente na escolha de um estudante 

por uma IES, pois, o desempenho das estruturas físicas interfere na prestação dos serviços da 

IES (JAIN; SINHA; SHANEY, 2011). Essa dimensão avalia a qualidade do campus no que se 

refere às instalações como salas de aula, laboratórios, banheiros, lanchonetes, 

estacionamentos e acessibilidade. 
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Tabela 4.9 – Desempenho na Estrutura física 

Escala 
I.F./D CA./D LO./D 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Péssimo 26 9,7 15 5,6 22 8,2 

Ruim 41 15,3 39 14,6 16 6,0 

Regular 77 28,7 76 28,4 56 20,9 

Bom 82 30,6 98 36,6 59 22,0 

Ótimo 42 15,7 40 14,9 115 42,9 

Total 268 100,0 268 100,0 268 100,0 

 

Na importância dos fatores na dimensão estrutura física, 54,5% consideram as 

instalações físicas muito importantes, 50,0% consideram que o Campus é muito importante, e 

por fim 57,8% dos entrevistados consideram a localização muito importante. 

 

Tabela 4.10 – Importância da Estrutura física 

Escala 
I.F./I CA./I LO./I 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Sem importância 3 1,1 3 1,1 3 1,1 

Pouco importante 9 3,4 10 3,7 11 4,1 

Indiferente 28 10,4 36 13,4 24 9,0 

Importante 82 30,6 85 31,7 75 28,0 

Muito importante 146 54,5 134 50,0 155 57,8 

Total 268 100 268 100 268 100 

 

 

4.1.2.4 Dimensão de Serviços 

 

 

O desempenho na dimensão de serviços é apresentado na Tabela 4.11. A maioria 

dos alunos consideram a biblioteca e a infraestrutura boa, com 33,2% e 31,3%, enquanto 

39,2% dos entrevistados classificaram os serviços de apoio como regular, assim como os 

processos acadêmicos com um percentual de 36,9%.  

O resultado do estudo de Khosravi et al (2013) denota a insuficiência dos serviços 

de apoio para o atendimento das necessidades dos alunos, fazendo com que eles fiquem 

insatisfeitos. Esse fato pode explicar a avaliação do desempenho dos serviços de apoio nas 

IES em questão, pois, esses serviços podem não ser suficientemente desenvolvidos nessas 

instituições fazendo que os alunos considerem esse fator como regular. 
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Tabela 4.11 – Desempenho nos Serviços 

Escala 
BI./D I.S./D S.A./D P.NA./D 

Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Péssimo 21 7,8 23 8,6 34 12,7 36 13,4 

Ruim 40 14,9 43 16,0 48 17,9 51 19,0 

Regular 60 22,4 97 36,2 105 39,2 99 36,9 

Bom 89 33,2 84 31,3 65 24,3 67 25,0 

Ótimo 58 21,6 21 7,8 16 6,0 15 5,6 

Total 268 100,0 268 100,0 268 100,0 268 100,0 

 

Em relação à importância dos serviços, a biblioteca ficou 60,8% na categoria de 

muito importante, a infraestrutura também foi considerado muito importante com um 

percentual de 46,3%, com 42,5% os serviços de apoio ficaram na categoria de muito 

importante, e os processos não acadêmicos foram considerados importante com 39,6% dos 

entrevistados. 

 

Tabela 4.12 – Importância nos Serviços 

Escala 
BI./I I.S./I S.A./I P.NA./I 

Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Sem importância 2 0,7 4 1,5 3 1,1 3 1,1 

Pouco importante 9 3,4 9 3,4 14 5,2 11 4,1 

Indiferente 21 7,8 29 10,8 38 14,2 49 18,3 

Importante 73 27,2 102 38,1 99 36,9 106 39,6 

Muito importante 163 60,8 124 46,3 114 42,5 99 36,9 

Total 268 100 268 100 268 100 268 100 

 

 

4.1.2.5 Dimensão de Intangíveis 

 

 

A dimensão de intangíveis avalia o desempenho das IES em proporcionar 

vantagens além de um ensino de qualidade, de promover a interação dos alunos criando um 

ambiente agradável que favoreça a aprendizagem e de facilitar a inserção de seus alunos no 

meio profissional. 

Na dimensão de intangíveis, em todas as categorias, o conceito bom obteve a 

maioria das respostas, com um percentual maior que 30,0% exceto na inserção internacional, 
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em que a maioria classificou como sendo regular, com um percentual de 27,6%, conforme a 

Tabela 4.13. 

O fator que obteve o maior percentual do conceito ótimo foi a contribuição para a 

carreira profissional com 27,2%. Esse resultado é semelhante ao obtido na pesquisa aplicada 

por Tsinidou, Gerogiannis e Fitsilis (2010) em uma IES na Grécia, na qual o fator 

considerado como prioridade foi a contribuição para a carreira profissional, sendo esse fator 

visto por mais de 80% dos alunos como o mais satisfatório e mais importante.  

 

Tabela 4.13 – Desempenho nos Intangíveis 

Escala 
E.A./D A.A./D C.CP./D I.A./D I.I./D 

Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Péssimo 11 4,1 11 4,1 14 5,2 16 6,0 65 24,3 

Ruim 19 7,1 25 9,3 31 11,6 30 11,2 50 18,7 

Regular 70 26,1 75 28,0 63 23,5 72 26,9 74 27,6 

Bom 123 45,9 107 39,9 87 32,5 90 33,6 54 20,1 

Ótimo 45 16,8 50 18,7 73 27,2 60 22,4 25 9,3 

Total 268 100,0 268 100,0 268 100,0 268 100,0 268 100,0 

 

Escala 
I.R./D C.CG./D R.CB./D F.IM./D A.EX./D 

Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Péssimo 17 6,3 19 7,1 24 9,0 35 13,1 43 16,0 

Ruim 30 11,2 37 13,8 31 11,6 41 15,3 48 17,9 

Regular 65 24,3 90 33,6 75 28,0 74 27,6 59 22,0 

Bom 99 36,9 96 35,8 97 36,2 82 30,6 75 28,0 

Ótimo 57 21,3 26 9,7 41 15,3 36 13,4 43 16,0 

Total 268 100,0 268 100,0 268 100,0 268 100,0 268 100,0 

 

 Para o quesito importância, toda a categoria de intangíveis ficou com a escala de muito 

importante com os percentuais maiores que 40,0%, exceto a contribuição para o 

desenvolvimento de competências genéricas em que a maioria dos entrevistados considerou 

como importante com um percentual de 39,2%. Esse resultado é apresentado na Tabela 4.14. 
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Tabela 4.14 – Importância nos Intangíveis 

Escala 
E.A./I A.A./I C.CP./I I.A./I I.I./I 

Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Sem importância 1 0,4 1 0,4 3 1,1 9 3,4 11 4,1 

Pouco importante 9 3,4 7 2,6 12 4,5 10 3,7 14 5,22 

Indiferente 31 11,6 29 10,8 18 6,7 32 11,9 40 14,9 

Importante 87 32,5 102 38,1 84 31,3 93 34,7 98 36,6 

Muito importante 140 52,2 129 48,1 151 56,3 124 46,3 105 39,2 

Total 268 100 268 100 268 100 268 100 268 100 

           

           

Escala 
I.R./I C.CG./I R.CB./I F.IM./I A.EX./I 

Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % Frequência % 

Sem importância 1 0,4 4 1,5 5 1,9 9 3,4 6 2,2 

Pouco importante 16 6,0 16 6,0 13 4,9 8 3,0 10 3,7 

Indiferente 21 7,8 39 14,6 33 12,3 29 10,8 20 7,5 

Importante 103 38,4 105 39,2 92 34,3 85 31,7 79 29,5 

Muito importante 127 47,4 104 38,8 125 46,6 137 51,1 153 57,1 

Total 268 100 268 100 268 100 268 100 268 100 

 

 

4.1.3 Visão global das Instituições de Ensino Superior (IES) 

 

 

Os resultados dessa etapa demonstram a percepção dos alunos quanto à qualidade 

das IES de uma forma geral. As questões são referentes ao: nível de satisfação com a IES, se 

o discente recomendaria a instituição, se a IES foi a primeira escolha, fator mais importante 

oferecido pela IES, se a instituição promove ações para desenvolver o empreendedorismo dos 

alunos e o que precisa ser melhorado na IES. 

 

 

4.1.3.1 Nível de satisfação e fator mais importante oferecido pela IES 

 

 

Os níveis de satisfação que detém a maior parte das opiniões são: 80% com 

21,6%, 50% com 14,9% e 70% e 90% com 10,4% dos entrevistados, conforme a Tabela 4.15. 

Esse resultado demonstra o alto nível de satisfação dos alunos com a IES na qual estão 
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matriculados, porém, apresenta uma generalização, de forma que não identifica os fatores que 

proporcionaram a satisfação dos alunos. 

 

Tabela 4.15 - Nível de satisfação geral com a IES 

N.S. % Frequência % N.S. % Frequência % 

0 5 1,9 60 22 8,2 

10 3 1,1 65 3 1,1 

15 1 0,4 70 28 10,4 

20 8 3,0 74 1 0,4 

25 1 0,4 75 17 6,3 

30 13 4,9 79 1 0,4 

35 1 0,4 80 58 21,6 

40 11 4,1 85 12 4,5 

45 3 1,1 90 28 10,4 

50 40 14,9 95 4 1,5 

   100 8 3,0 

   Total 268 100,0 

 

Quanto ao fator mais importante oferecido pela IES 30,2% consideram que é o 

ensino (ENS), seguido por professores (PRO) com 16,4%, localização (LOC) com 11,6%, 

como é apresentado na Tabela 4.16. 

 

Tabela 4.16 – Qual o fator mais importante oferecido por esta IES 

F. IMP. Frequência % F. IMP. Frequência % 

BIB 7 2,6 I.MC 8 3,0 

C/B 3 1,1 IMA 5 1,9 

COM 6 2,2 INF 3 1,1 

CUR 24 9,0 LOC 31 11,6 

ENA 6 2,2 NAD 18 6,7 

ENS 81 30,2 P. SO 1 0,4 

E.FÍ. 6 2,2 P.SO 17 6,3 

F.EN 1 0,4 PRS 2 0,7 

HOR 1 0,4 PRE 4 1,5 

   PRO 44 16,4 

   Total 268 100,0 
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4.1.3.2 Recomendação da IES, Primeira Escolha e Desenvolvimento de ações que Promovem 

o Empreendedorismo 

 

 

Em relação à possibilidade de recomendar a IES, 76,5% dos entrevistados 

recomendariam sua instituição de ensino, enquanto 23,5% afirmam que não recomendariam a 

instituição. A possibilidade de recomendar a IES é influenciada pelo nível de satisfação dos 

alunos, assim, um aluno satisfeito com a IES estará mais propenso a recomendá-la para 

outros. A Tabela 4.17 apresenta esse resultado. 

 

Tabela 4.17 - Frequência da recomendação da IES pelo aluno 

R. IES Frequência % 

S 205 76,5 

N 63 23,5 

Total 268 100 

 

No que se refere à questão de escolha da instituição, pode-se observar na Tabela 

4.18 que a maioria dos alunos teve a instituição como sendo a primeira escolha, com um 

percentual de 60,8%, enquanto para 39,2% a instituição não foi a primeira escolha. 

 

Tabela 4.18 - Frequência da seleção institucional como primeira escolha 

1ª ESC. Frequência % 

S 163 60,8 

N 105 39,2 

Total 268 100 

  

Quando perguntados se a IES promove ações de promoção do empreendedorismo, 

79,9% dos entrevistados disseram que a instituição desenvolve ações de promoção do 

empreendedorismo e 20,1% afirmaram a IES não desenvolve tais ações. Isso pode ser 

observado na Tabela 4.19. 

 

Tabela 4.19 - A Instituição desenvolve ações de promoção do Empreendedorismo 

EMP. Frequência % 

S 214 79,9 

N 54 20,1 

Total 268 100 
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A realização de atividades que contribuam para o empreendedorismo dos alunos 

foi também avaliada por Hill (1995), sendo considerada como o empenho das IES em 

desenvolver atividades que auxiliem na construção de capacidades dos alunos para introdução 

de novas ideias no mercado.  

 

 

4.1.3.3 Diagnóstico da pesquisa quanto ao que precisa ser melhorado nas IES 

 

 

Relacionado à necessidade de melhoria nas IES, 31,3% responderam que o que 

precisa ser melhorado é o atendimento (ATE), seguido por estrutura física (E.FÍ.) com 

18,3%%, tudo (TUD) com 15,3%, biblioteca (BIB) com 8,21% e atividades extracurriculares 

(ATI) com 7,46%. Os demais fatores alcançaram um percentual abaixo de 5%, conforme a 

Tabela 4.20.  

Tabela 4.20 - Ranking das melhorias necessárias nas IES 

P. MELH. Frequência % P. MELH. Frequência % 

SEG 1 0,37 I.IN 1 0,37 

AP. A 3 1,12 I.MC 2 0,75 

ATE 84 31,3 IN. A 1 0,37 

ATI 20 7,46 INF 5 1,87 

BIB 22 8,21 LIM 1 0,37 

COO 5 1,87 LOC 3 1,12 

CUR 5 1,87 NAD 3 1,12 

ENS 7 2,61 P. ED 1 0,37 

ESN 1 0,37 PRO 7 2,61 

E.FÍ. 49 18,3 S.AD 3 1,12 

GES 3 1,12 TUD 41 15,3 

   Total 268 100,0 

 

 

4.2 ANÁLISE DESCRITIVA POR IES E CURSO 

 

 

A análise descritiva por IES e curso apresenta os resultados das questões 

relacionando a percepção dos alunos de acordo com o curso no qual estão matriculados e a 
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IES escolhida para esta graduação. Nas seções seguintes são elencadas as respostas dos alunos 

dos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito. 

 

 

4.2.1 Análise descritiva por IES e curso - Primeira Etapa 

 

 

Considerando a faixa etária dos discentes por IES e curso, observa-se que no 

curso de administração, os maiores percentuais por IES, são as faixas de 21 a 25 anos, e 26 a 

30 anos, com 43,7% e 24,1% para a instituição A, para a instituição B 34,3% e 25,7%. No 

curso de ciências contábeis, as faixas etárias com os maiores percentuais são, de 21 a 25 anos 

com 32,4% e de 26 a 30 anos com 38,3% na IES A, e na instituição B, as faixas foram de 26 a 

30 anos com 37,0% e de mais de 35 anos com 29,6%. No curso de direito, 44,0% são da faixa 

de idade 21 a 25 anos na instituição A, e 26,9% nas faixas de 26 a 30 anos, e de 31 a 35 anos 

na instituição B, conforme a Tabela 4.21.  

A faixa etária dos alunos é praticamente a mesma considerando-se as duas IES e 

os três cursos participantes. Observa-se a existência de um corpo discente composto por 

jovens, havendo um pequeno percentual de adultos acima de 35 anos, sobretudo, na IES A, na 

qual a maioria dos alunos está entre 21 e 30 anos. 
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Tabela 4.21 – Faixa etária por IES e curso 

Faixa etária 

IES 

A B 

Frequência % Frequência % 

CUR 

ADM F. ET. 

Menos de 20 anos 10 11,5 2 5,7 

De 21 a 25 anos 38 43,7 12 34,3 

De 26 a 30 anos 21 24,1 9 25,7 

De 31 a 35 anos 8 9,2 5 14,3 

Mais de 35 anos 10 11,5 7 20,0 

CONT F. ET. 

Menos de 20 anos 2 2,9 0 0,0 

De 21 a 25 anos 22 32,4 7 25,9 

De 26 a 30 anos 23 33,8 10 37,0 

De 31 a 35 anos 9 13,2 2 7,4 

Mais de 35 anos 12 17,6 8 29,6 

DIR F. ET. 

Menos de 20 anos 0 0,0 0 0,0 

De 21 a 25 anos 11 44,0 6 23,1 

De 26 a 30 anos 5 20,0 7 26,9 

De 31 a 35 anos 3 12,0 7 26,9 

Mais de 35 anos 6 24,0 6 23,1 

 

Em relação ao sexo dos discentes por curso e IES, na Tabela 4.22, pode-se 

observar que, no curso de administração, a maioria é do sexo feminino, com 58,6% da 

instituição A, e 54,3% da instituição B. No curso de ciências contábeis, na instituição A, são 

50,0% para cada sexo, enquanto que na instituição B, a maioria é do sexo masculino com 

51,9%. Em relação ao curso de direito, 64,0% da instituição A são do sexo feminino, 

enquanto na instituição B, esse percentual é de 50,0%. 

No corpo discente das duas instituições observa-se uma grande presença de 

mulheres, representando mais de 60% em um dos cursos. Essa realidade demonstra uma 

maior introdução de pessoas do sexo feminino nas Instituições de Ensino Superior 

configurando um novo cenário em que os homens já não são maioria nas IES. 
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Tabela 4.22 – Sexo dos entrevistados por IES e curso 

Sexo 

IES 

A B 

Frequência % Frequência % 

CUR 

ADM SX 
M 36 41,4 16 45,7 

F 51 58,6 19 54,3 

CONT SX 
M 34 50,0 14 51,9 

F 34 50,0 13 48,1 

DIR SX 
M 9 36,0 13 50,0 

F 16 64,0 13 50,0 

 

A Tabela 4.23 apresenta os dados da situação profissional dos discentes de acordo 

com a IES e o curso. Na Tabela 4.23, pode-se ver que, a grande maioria dos entrevistados, 

tanto por curso e IES, estão empregados. Esses percentuais para a instituição A, são de 59,8% 

para o curso de administração, 67,6% para o curso de ciências contábeis, e 52,0% são 

estudantes para o curso de direito. Na instituição B, 57,1% dos alunos do curso de 

administração são empregados, 70,4% do curso de ciências contábeis, e 50,0% do curso de 

direito, atualmente são empregados. 

A maioria dos alunos nas duas IES afirmou que sua situação profissional atual é 

empregado. Quando esse resultado é comparado com o desempenho das IES no fator 

Facilidade de Interação com a indústria, mercado de trabalho, entre outros (F.IM./D), pode-se 

considerar que na maior parte dos casos, a situação profissional dos alunos independe do 

desempenho da IES em facilitar a inserção desses no mercado de trabalho. Essa realidade 

pode ser observada, sobretudo, na IES B, na qual o desempenho na interação com a indústria 

e o mercado de trabalho foi classificado pelos alunos entre ruim e regular. 
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Tabela 4.23 – Situação profissional por IES e curso 

Situação profissional 

IES 

A B 

Frequência % Frequência % 

CUR 

ADM S. PR. 

AUT 2 2,30 5 14,3 

DES 4 4,60 0 0,0 

EMP 52 59,8 20 57,1 

EST 29 33,3 10 28,6 

CONT S. PR. 

AUT 2 2,9 2 7,4 

DES 2 2,9 2 7,4 

EMP 46 67,6 19 70,4 

EST 18 26,5 4 14,8 

DIR S. PR. 

AUT 0 0,0 2 7,7 

DES 0 0,0 2 7,7 

EMP 12 48,0 13 50,0 

EST 13 52,0 9 34,6 

 

Relacionando os anos de experiência profissional com as IES e cursos dos alunos 

que responderam, observa-se que os entrevistados de ambas IES e nos cursos de 

administração e ciências contábeis, têm um experiência profissional na faixa de 1 a 5 anos, 

esses percentuais são de, 47,1% para o curso de administração e 55,9% para o curso de 

ciências contábeis, isso na instituição A, e 31,4% para o curso de administração, e 40,7% para 

o curso de ciências contábeis para a instituição B. Já em relação ao curso de direito, em ambas 

as IES, o tempo de experiência são maiores, entre os cursos, 36,6% dos alunos do curso de 

direito da instituição A, tem um tempo de experiência na faixa de 6 a 10 anos, e na instituição 

B, 26,9% não têm experiência, e 26,9% está na faixa de 6 a 10 anos de experiência, conforme 

a Tabela 4.24. 

O tempo de experiência profissional está relacionado à faixa etária dos alunos. A 

maioria dos alunos em ambas as instituições são jovens, isso pode explicar o resultado 

alcançado no fator anos de experiência profissional, pois, sendo jovens, maioria entre 21 e 30 

anos, os alunos estão no mercado de trabalho há menos de 15 anos.  
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Tabela 4.24 – Anos de experiência profissional por IES e curso 

Anos de experiência profissional 

IES 

A B 

Frequência % Frequência % 

CUR 

ADM E. PR. 

Não tem experiência 12 13,8 5 14,3 

De 1 a 5 anos 41 47,1 11 31,4 

De 6 a 10 anos 25 28,7 8 22,9 

De 11 a 15 anos 4 4,6 5 14,3 

Acima de 15 anos 5 5,7 6 17,1 

CONT E. PR. 

Não tem experiência 4 5,9 1 3,7 

De 1 a 5 anos 38 55,9 11 40,7 

De 6 a 10 anos 14 20,6 8 29,6 

De 11 a 15 anos 5 7,4 1 3,7 

Acima de 15 anos 7 10,3 6 22,2 

DIR E. PR. 

Não tem experiência 5 20,0 7 26,9 

De 1 a 5 anos 5 20,0 4 15,4 

De 6 a 10 anos 9 36,0 7 26,9 

De 11 a 15 anos 2 8,0 5 19,2 

Acima de 15 anos 4 16,0 3 11,5 

 

 

4.2.2 Análise descritiva por IES e curso - Segunda Etapa 

 

 

A análise descritiva considerando a Instituição de Ensino Superior e o curso tem a 

finalidade de sistematizar as diferentes percepções acerca da qualidade das IES. Para tanto, 

foram analisadas as opiniões dos alunos de acordo com a IES e o curso no qual estão 

matriculados, acerca dos fatores de qualidade que formam as dimensões de ensino, 

professores, estrutura física, serviços e intangíveis.  

 

 

4.2.2.1 Dimensão Ensino 

 

 

No desempenho da dimensão ensino considerando a IES e o curso de graduação, 

observa-se uma grande variabilidade entre as notas por curso e IES, porém, na maioria das 

médias, os cursos da instituição A, aparentemente atribuíram notas maiores. A Tabela 4.25 

apresenta esse resultado. 
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Tabela 4.25 – Análise do desempenho do ensino por IES e curso 

Ensino 

IES 

A B 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

CUR 

ADM 

O.O./D 3,84 0,64 3,17 0,82 

M.A./D 3,87 0,73 3,54 0,89 

C.T./D 3,56 0,94 3,60 0,88 

C.C./D 4,20 0,71 3,63 0,94 

M.E./D 3,82 0,74 3,51 0,92 

C.P./D 3,72 0,96 2,91 1,25 

CONT 

O.O./D 4,00 0,73 2,52 1,22 

M.A./D 3,94 0,86 2,93 1,17 

C.T./D 3,69 0,97 2,81 1,27 

C.C./D 4,13 0,73 2,96 1,19 

M.E./D 3,93 0,83 2,70 1,17 

C.P./D 3,69 1,07 2,19 1,14 

DIR 

O.O./D 3,20 1,04 2,88 1,18 

M.A./D 3,24 1,09 3,31 1,09 

C.T./D 3,12 0,97 3,08 1,20 

C.C./D 3,32 1,03 3,54 0,99 

M.E./D 3,28 1,06 3,12 1,03 

C.P./D 3,28 1,28 3,15 1,41 

 

Para a importância na dimensão ensino conforme a IES e o curso de graduação, 

pode-se ver que as notas foram maiores do que as notas do desempenho, e que as notas 

médias são bem parecidas entre os cursos por IES, a grande maioria das questões tem notas 

maiores que 4,0, conforme a Tabela 4.26.  
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Tabela 4.26 – Análise da importância do ensino por IES e curso 

Ensino 

IES 

A B 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

CUR 

ADM 

O.O./I 4,32 0,71 4,40 0,77 

M.A./I 4,34 0,71 4,43 0,74 

C.T./I 4,20 0,78 4,46 0,61 

C.C./I 4,56 0,62 4,66 0,59 

M.E./I 4,47 0,63 4,54 0,78 

C.P./I 4,26 0,86 4,09 1,04 

CONT 

O.O./I 4,49 0,70 4,00 0,92 

M.A./I 4,40 0,72 3,96 0,90 

C.T./I 4,31 0,70 3,93 0,78 

C.C./I 4,44 0,74 4,00 0,92 

M.E./I 4,47 0,68 3,96 0,98 

C.P./I 4,38 0,75 3,93 1,11 

DIR 

O.O./I 4,48 0,87 4,19 0,85 

M.A./I 4,48 1,00 4,15 0,92 

C.T./I 4,36 1,08 4,12 1,03 

C.C./I 4,64 0,81 4,42 0,81 

M.E./I 4,52 0,96 4,19 1,10 

C.P./I 4,28 1,14 4,00 1,26 

 

 

4.2.2.2 Dimensão Professores 

 

 

Em relação ao desempenho na dimensão professores por IES e curso, como pode 

ser visto na Tabela 4.27, os alunos dos cursos de direito, classificaram como sendo um 

desempenho não muito bom dos professores, pelas notas e olhando a escala, a nota média 

reflete o desempenho abaixo de regular.  

No estudo desenvolvido por Mazumder (2013), os alunos de IES privadas 

atribuíram aos professores um conceito bom no que se refere à importância desse fator para a 

qualidade da IES e para o quesito satisfação dos alunos com os professores, os valores 

referentes ao nível de satisfação também foram considerados como bons. Esses resultados 

demonstram um melhor desempenho na dimensão professores, em relação aos resultados 

desta pesquisa. 
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Tabela 4.27 – Análise do desempenho dos Professores por IES e curso 

Professores 

IES 

A B 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

CUR 

ADM 

E.A./D 3,62 0,94 3,37 1,11 

P.D./D 3,52 1,04 3,40 1,19 

E.I./D 3,68 0,84 3,63 1,14 

F.A./D 3,69 0,94 3,31 1,23 

EN.I/D 3,71 0,90 3,60 1,03 

CONT 

E.A./D 3,76 0,88 2,52 1,31 

P.D./D 3,78 1,03 2,48 1,40 

E.I./D 3,79 0,92 2,41 1,37 

F.A./D 3,74 0,94 2,63 1,39 

EN.I/D 3,78 0,97 2,70 1,46 

DIR 

E.A./D 2,92 1,41 3,23 1,39 

P.D./D 2,92 1,32 3,23 1,24 

E.I./D 3,08 1,22 3,50 1,27 

F.A./D 2,72 1,28 3,12 1,11 

EN.I/D 2,68 1,31 3,35 1,44 

 

Na Tabela 4.28, pode-se observar que a importância atribuída à dimensão 

professores de ambos os cursos e IES são altas. Nos três cursos de ambas IES o valor 

atribuído a todos os fatores é superior a 4, ou seja, todos os quesitos são considerados pelos 

alunos como sendo importantes.  
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Tabela 4.28 – Análise da importância dos Professores por IES e curso 

Professores 

IES 

A B 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

CUR 

ADM 

E.A./I 4,28 0,80 4,00 1,03 

P.D./I 4,29 0,89 4,11 0,99 

E.I./I 4,32 0,78 4,11 1,11 

F.A./I 4,33 0,84 4,43 0,92 

EN.I/I 4,16 0,79 4,23 1,03 

CONT 

E.A./I 4,37 0,77 4,04 0,94 

P.D./I 4,44 0,82 4,22 0,85 

E.I./I 4,43 0,72 4,30 0,78 

F.A./I 4,40 0,79 4,19 0,83 

EN.I/I 4,38 0,79 4,26 0,81 

DIR 

E.A./I 4,52 0,92 4,08 1,32 

P.D./I 4,56 0,87 4,12 1,03 

E.I./I 4,52 0,92 4,19 0,94 

F.A./I 4,40 0,96 4,19 1,02 

EN.I/I 4,56 0,92 4,27 1,04 

 

 

4.2.2.3 Dimensão Estrutura Física 

 

 

No desempenho da estrutura física por IES e curso, pode-se ver que, a localização 

teve uma maior nota em todos os cursos, porém, na instituição A essas notas ainda foram 

superiores as notas da instituição B. Pode-se concluir também, que a estrutura física da 

instituição B não é muito boa, pois, a maioria das notas médias são inferiores a 3,0, conforme 

a Tabela 4.29. 
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Tabela 4.29 – Análise do desempenho da Estrutura física por IES e curso 

Estrutura física 

IES 

A B 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

CUR 

ADM 

I.F./D 3,67 0,92 2,83 1,22 

CA./D 3,77 0,84 3,06 1,06 

LO./D 4,07 1,05 3,71 1,30 

CONT 

I.F./D 3,76 0,90 2,00 1,24 

CA./D 3,82 0,85 2,30 1,03 

LO./D 4,16 0,97 2,81 1,71 

DIR 

I.F./D 3,00 1,04 2,85 1,32 

CA./D 3,28 1,10 2,85 1,26 

LO./D 4,12 1,17 3,35 1,47 

 

Ao contrário do desempenho, os alunos de ambos os cursos e instituições, 

consideram muito importante as questões que abordam a estrutura física, a maioria das notas 

foram maiores que 4, o que denota a importância desse quesito para a qualidade das IES na 

percepção dos discentes como pode ser observado na Tabela 4.30. 

 

Tabela 4.30 – Análise da importância da Estrutura física por IES e curso 

Estrutura física 

IES 

A B 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

CUR 

ADM 

I.F./I 4,33 0,74 4,29 1,05 

CA./I 4,26 0,77 3,97 1,07 

LO./I 4,44 0,71 4,06 1,14 

CONT 

I.F./I 4,40 0,88 4,15 1,03 

CA./I 4,38 0,86 4,00 1,07 

LO./I 4,49 0,84 4,07 1,00 

DIR 

I.F./I 4,56 0,71 4,27 1,04 

CA./I 4,56 0,77 4,27 1,04 

LO./I 4,72 0,61 4,27 1,15 

 

 

4.2.2.4 Dimensão Serviços 

 

 

Na análise do desempenho da dimensão serviços por IES e curso pode-se observar 

que os alunos do curso de direito da instituição A, atribuíram notas muito baixas para as 
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questões dos serviços, em relação aos cursos da mesma instituição. Já na instituição B, as 

maiores notas atribuídas foram do curso de administração, conforme a Tabela 4.31. 

 

Tabela 4.31 – Análise do desempenho dos serviços por IES e curso 

Serviços 

IES 

A B 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

CUR 

ADM 

BI./D 4,05 1,06 3,60 0,98 

I.S./D 3,44 0,79 2,86 1,14 

S.A./D 3,26 0,87 2,83 1,07 

P.NA./D 3,16 0,85 2,80 1,13 

CONT 

BI./D 3,62 1,04 2,15 1,06 

I.S./D 3,54 0,90 2,19 1,11 

S.A./D 3,28 0,96 1,78 0,93 

P.NA./D 3,29 0,99 1,74 0,81 

DIR 

BI./D 2,80 0,82 2,88 1,34 

I.S./D 2,84 0,85 2,73 1,31 

S.A./D 2,76 0,83 2,38 1,33 

P.NA./D 2,56 1,04 2,69 1,38 

 

A Tabela 4.32 apresenta o quesito importância da dimensão serviços considerando 

a IES e o curso. Nesse quesito, os entrevistados de ambos os cursos e IES, atribuíram notas 

altas na importância de todos os fatores. Os alunos da IES A atribuíram valores maiores que 4 

a todos os fatores e entre os alunos da IES B, 3,6 foi a menor média, atribuída ao fator 

processos não acadêmicos (P. NA/I).  
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Tabela 4.32 – Análise da importância dos serviços por IES e curso 

Serviços 

IES 

A B 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

CUR 

ADM 

BI./I 4,49 0,76 4,37 0,77 

I.S./I 4,28 0,77 3,91 1,12 

S.A./I 4,17 0,80 3,77 1,19 

P.NA./I 4,10 0,79 3,63 1,09 

CONT 

BI./I 4,53 0,72 4,07 1,07 

I.S./I 4,40 0,81 3,93 1,04 

S.A./I 4,25 0,90 3,89 1,12 

P.NA./I 4,16 0,80 3,89 1,12 

DIR 

BI./I 4,48 0,96 4,46 0,99 

I.S./I 4,40 0,71 4,35 0,94 

S.A./I 4,32 0,69 4,38 0,85 

P.NA./I 4,08 0,95 4,50 0,71 

 

 

4.2.2.5 Dimensão de Intangíveis 

 

 

A Tabela 4.33 apresenta os dados em relação às questões da dimensão de 

intangíveis conforme IES e curso de graduação. Nessa tabela, pode-se observar que as notas 

médias dos entrevistados da instituição A, do curso de administração foram maiores do que as 

do curso de ciências contábeis, e por sua vez, maiores do que a do curso de direito. Já na 

instituição B, as notas médias maiores são as do curso de administração, seguido pelo curso 

de direito, e ciências contábeis.  
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Tabela 4.33 – Análise do desempenho nos intangíveis por IES e curso 

Intangíveis 

IES 

A B 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

CUR 

ADM 

E.A./D 3,90 0,73 3,51 1,12 

A.A./D 3,86 0,82 3,49 0,89 

C.CP./D 4,10 0,90 3,54 1,04 

I.A./D 3,77 0,84 3,51 1,15 

I.I./D 3,11 1,19 2,57 1,44 

I.R./D 4,06 0,85 3,17 1,07 

C.CG./D 3,67 0,86 3,09 1,01 

R.CB./D 3,82 0,83 3,20 1,16 

F.IM./D 3,66 0,97 2,74 1,20 

A.EX./D 3,49 1,21 2,57 1,20 

CONT 

E.A./D 3,78 0,90 2,81 1,24 

A.A./D 3,93 0,92 2,74 1,16 

C.CP./D 3,81 1,04 2,63 1,28 

I.A./D 3,91 0,97 3,15 1,43 

I.I./D 2,88 1,24 1,93 1,04 

I.R./D 3,97 0,88 2,41 1,39 

C.CG./D 3,60 0,93 2,30 1,17 

R.CB./D 3,75 1,00 2,15 1,26 

F.IM./D 3,54 1,10 1,81 1,04 

A.EX./D 3,53 1,15 2,07 1,27 

DIR 

E.A./D 3,56 0,87 3,54 1,07 

A.A./D 3,32 1,14 3,15 1,12 

C.CP./D 3,44 1,08 3,12 1,37 

I.A./D 2,52 1,19 3,35 1,26 

I.I./D 2,08 1,26 2,58 1,24 

I.R./D 3,00 0,87 3,04 1,11 

C.CG./D 2,92 0,86 2,69 0,97 

R.CB./D 2,88 1,01 2,88 1,14 

F.IM./D 2,72 0,98 2,88 1,34 

A.EX./D 2,68 1,28 2,85 1,41 

 

Na percepção dos discentes acerca da importância das questões na dimensão 

intangíveis, a Tabela 4.34 apresenta os conceitos atribuídos a cada fator conforme as IES e 

cursos. Observa-se que os valores foram semelhantes entre as instituições e cursos, e que 

esses valores foram maiores do que os valores para o desempenho.  
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Tabela 4.34 – Análise da importância nos intangíveis por IES e curso 

Intangíveis 

IES 

A B 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

CUR 

ADM 

E.A./I 4,36 0,76 4,00 1,08 

A.A./I 4,36 0,68 4,17 0,89 

C.CP./I 4,36 0,88 4,26 1,07 

I.A./I 3,94 1,19 4,00 1,11 

I.I./I 4,14 0,94 3,77 1,21 

I.R./I 4,28 0,89 4,31 0,90 

C.CG./I 4,10 0,93 3,89 1,05 

R.CB./I 4,18 0,90 4,11 1,13 

F.IM./I 4,23 0,98 4,11 1,25 

A.EX./I 4,40 0,87 4,29 1,20 

CONT 

E.A./I 4,43 0,70 4,30 0,78 

A.A./I 4,32 0,76 4,07 0,92 

C.CP./I 4,46 0,72 4,30 0,87 

I.A./I 4,38 0,69 4,26 0,90 

I.I./I 4,07 0,97 3,63 1,28 

I.R./I 4,40 0,65 4,15 0,99 

C.CG./I 4,22 0,77 3,96 1,06 

R.CB./I 4,29 0,86 4,00 1,00 

F.IM./I 4,38 0,81 4,07 1,00 

A.EX./I 4,41 0,81 4,15 1,10 

DIR 

E.A./I 4,48 0,82 4,31 1,05 

A.A./I 4,36 0,86 4,50 0,91 

C.CP./I 4,48 0,87 4,35 1,06 

I.A./I 4,12 1,09 4,54 0,65 

I.I./I 4,16 1,11 4,95 5,78 

I.R./I 4,20 1,12 4,00 0,89 

C.CG./I 3,92 1,26 4,15 0,88 

R.CB./I 4,16 1,25 4,27 0,83 

F.IM./I 4,20 1,12 4,31 0,97 

A.EX./I 4,32 0,80 4,38 1,02 

 

 

4.2.3 Análise descritiva por IES e curso - Terceira Etapa 

 

 

Na análise da visão global acerca da qualidade das IES foram obtidos os seguintes 

dados: Quanto à satisfação geral com a qualidade da IES, pode-se observar o nível de 
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satisfação por curso e IES, em relação ao curso de administração, na instituição A, a faixa do 

nível de satisfação que apareceu com maior frequência, foi a faixa de 76 a 100%, com um 

percentual de 59,8%, na instituição B, a faixa de maior frequência foi a faixa de 26 a 50%, 

com 48,6%. No curso de ciências contábeis, a faixa predominante foi a mesma para a 

instituição A, com 52,9%, o mesmo acontece para a instituição B, com 51,9%, e por fim, na 

instituição A, o nível de satisfação dos entrevistados do curso de direito, a maioria ficou de 26 

a 50%, já na instituição B, a maioria foi de 51 a 75% com 34,6%. 

No estudo de Mazumder (2013), o nível geral de satisfação dos alunos com a IES 

foi de 64,59%. Esse valor está abaixo do nível de satisfação dos alunos da IES A que é, em 

sua maioria, entre 76 e 100%. Por outro lado, esse valor é superior ao atribuído pelos alunos 

da IES B, que foi de 26 a 50%, em sua maioria, o que denota o baixo nível de satisfação dos 

alunos com a IES B. 

Esse resultado é apresentado na Tabela 4.35 e pode ser explicado se for 

considerado o nível de desempenho indicado por cada curso em relação às dimensões de 

qualidade apresentadas na Etapa 2, na qual pode-se observar que entre os alunos da IES A, os 

do curso de direito atribuíram os menores valores para o desempenho em todas as dimensões. 

E na IES B, os menores valores para o desempenho das dimensões foram atribuídos pelos 

alunos de Ciências Contábeis. 

 

Tabela 4.35 – Nível de satisfação por IES e curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na questão referente a recomendar a IES, na instituição A, os alunos de todos os 

cursos recomendariam a sua instituição com 95,4% do curso de administração, 92,6% do 

curso de ciências contábeis e 76,0% do curso de direito, na instituição B, 54,3% dos alunos do 

Nível de satisfação 

  IES   

 

A B 

  Frequência % Frequência % 

CUR 

ADM 
Nível de 

satisfação 

De 0 até 25% 3 3,4 4 11,4 

De 26 até 50% 8 9,2 17 48,6 

De 51 até 75% 24 27,6 6 17,1 

De 76 até 100% 52 59,8 8 22,9 

CONT 
Nível de 

satisfação 

De 0 até 25% 2 2,9 5 18,5 

De 26 até 50% 9 13,2 14 51,9 

De 51 até 75% 21 30,9 3 11,1 

De 76 até 100% 36 52,9 5 18,5 

DIR 
Nível de 

satisfação 

De 0 até 25% 0 0,0 4 15,4 

De 26 até 50% 12 48,0 8 30,8 

De 51 até 75% 8 32,0 9 34,6 

De 76 até 100% 5 20,0 5 19,2 
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curso de administração não recomendaria a sua instituição, 59,3% dos alunos do curso de 

ciências contábeis não recomendaria, e 50,0% do curso de direito também não recomendaria. 

Pode-se concluir que entre os discentes dos cursos oferecidos pela instituição A, há uma taxa 

maior de recomendação, conforme a Tabela 4.36. 

 

Tabela 4.36 – Recomendaria a instituição por IES e curso 

Recomendaria a sua IES 

IES 

A B 

Frequência % Frequência % 

CUR 

ADM R. IES 
S 83 95,4 16 45,7 

N 4 4,6 19 54,3 

CONT R. IES 
S 63 92,6 11 40,7 

N 5 7,4 16 59,3 

DIR R. IES 
S 19 76,0 13 50,0 

N 6 24,0 13 50,0 

  

A Tabela 4.37 apresenta os resultados em relação à IES ter sido a primeira escolha 

dos discentes, em todos os cursos da instituição A os discentes afirmaram que a IES foi a 

primeira escolha, 69,0%, 60,3% e 64,0% dos cursos de administração, ciências contábeis e 

direito, respectivamente. A instituição B, foi a primeira escolha para 60,0% dos alunos do 

curso de administração, 48,1% dos alunos de ciências contábeis, e 46,2 dos alunos de direito.  

 

Tabela 4.37 – Esta instituição foi sua primeira escolha por IES e curso 

Esta instituição foi sua 

primeira escolha 

IES 

A B 

Frequência % Frequência % 

CUR 

ADM 1ª ESC. 
S 60 69,0 21 60,0 

N 27 31,0 14 40,0 

CONT 1ª ESC. 
S 41 60,3 13 48,1 

N 27 39,7 14 51,9 

DIR 1ª ESC. 
S 16 64,0 12 46,2 

N 9 36,0 14 53,8 

 

Na Tabela 4.38, tem-se os fatores mais importantes considerados pelos alunos dos 

3 cursos, segundo a IES. No curso de administração da instituição A, a maioria considera 

mais importante o fator estrutura física (E.FÍ.), com 43,7% e na instituição B, os entrevistados 

consideram que é o fator professores (PRO) com 37,1%, em relação ao curso de ciências 
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contábeis da instituição A, a maioria também considera que o mais importante é a estrutura 

física (E.FÍ.), com 36,8%, e na instituição B, os entrevistados do curso de ciências contábeis 

afirmaram que não há um fator mais importante, o que foi indicado por nada (NAD), e para os 

alunos do curso de direito, o fator mais importante é a localização (LOC) para a instituição A, 

com um percentual de 28,0%, e para a instituição B, foram iguais os percentuais para o fator 

professores (PRO) e nada (NAD), com 26,9% cada.  

 

Tabela 4.38 – Qual o fator mais importante por IES e curso 

Fator 

importante 

    IES 

  
A B 

    Frequência % Frequência % 

CUR 

ADM F.IMP. 

ENS 38 43,7 3 8,6 

PRO 5 5,7 13 37,1 

LOC 13 14,9 1 2,9 

CUR 4 4,6 2 5,7 

NAD 0 0,0 1 2,9 

P.SO 5 5,7 8 22,9 

OUTROS 22 25,3 7 20,0 

CONT F.IMP. 

ENS 25 36,8 6 22,2 

PRO 16 23,5 1 3,7 

LOC 8 11,8 1 3,7 

CUR 6 8,8 4 14,8 

NAD 2 2,9 8 29,6 

P.SO 0 0,0 3 11,1 

OUTROS 11 16,2 4 14,8 

DIR F.IMP. 

ENS 4 16,0 5 19,2 

PRO 2 8,0 7 26,9 

LOC 7 28,0 1 3,8 

CUR 4 16,0 4 15,4 

NAD 0 0,0 7 26,9 

P.SO 0 0,0 1 3,8 

OUTROS 8 32,0 1 3,8 

 

No que se refere ao desenvolvimento de ações que promovem o 

empreendedorismo dos alunos pode-se observar na Tabela 4.39 que, na visão da maioria dos 

entrevistados, a instituição A, desenvolve ações de empreendedorismo em todos os cursos. E 

na instituição B, isso só não ocorre no curso de ciências contábeis.  
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Tabela 4.39 – A Instituição promove o Empreendedorismo dos alunos por IES e curso 

Desenvolve ações de 

Empreendedorismo dos 

alunos 

IES 

A B 

Frequência % Frequência % 

CUR 

ADM EMP. 
S 79 90,8 30 85,7 

N 8 9,2 5 14,3 

CONT EMP. 
S 63 92,6 13 48,1 

N 5 7,4 14 51,9 

DIR EMP. 
S 16 64,0 13 50,0 

N 9 36,0 13 50,0 

 

Na Tabela 4.40, pode-se observar os fatores segundo o curso e IES que precisam 

ser melhorados, em relação ao curso de administração, tanto para a instituição A quanto para a 

B, o fator com o maior percentual é o atendimento (ATE), com 36,8% para a instituição A, e 

37,1% para a B. No curso de ciências contábeis, a maioria também considera que é o 

atendimento (ATE) para a instituição A, já na instituição B, o maior percentual foi para tudo 

(TUD), e por fim, ambos os curso de direito, também consideram que é o atendimento (ATE) 

que precisa ser melhorado, com 32,9% para a instituição A, e 30,8% para a instituição B. 

 

Tabela 4.40 – O que precisa ser melhorado por IES e curso 

Precisa ser 

melhorado 

    IES 

  
A B 

    Frequência % Frequência % 

CUR 

ADM P. MELH. 

ATE 32 36,8 13 37,1 

E.FÍ. 19 21,8 11 31,4 

TUD 0 0,0 8 22,9 

BIB 11 12,6 0 0,0 

ATI 9 10,3 0 0,0 

OUTROS 16 18,4 3 8,6 

CONT P. MELH. 

ATE 20 29,4 3 11,1 

E.FÍ. 11 16,2 5 18,5 

TUD 2 2,9 14 51,9 

BIB 8 11,8 1 3,7 

ATI 9 13,2 1 3,7 

OUTROS 18 26,5 3 11,1 

DIR P. MELH. 

ATE 8 32,0 8 30,8 

E.FÍ. 1 4,0 2 7,7 

TUD 4 16,0 13 50 

BIB 2 8,0 0 0,0 

ATI 1 4,0 0 0,0 

OUTROS 9 36,0 3 11,5 
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4.3 ANÁLISE UNIVARIADA PARA O DESEMPENHO E A IMPORTÂNCIA DOS 

FATORES - IES A E B 

 

 

De acordo com as análises descritas na seção anterior, pode-se concluir que, os 

entrevistados atribuíram notas mais altas na importância, em todas as questões da segunda 

etapa. Ou seja, os alunos consideram importante todos os quesitos, porém, o desempenho dos 

atributos de qualidade, na visão dos entrevistados, não é muito satisfatório. 

Na Tabela 4.41, tem-se uma análise descritiva em termos de média e desvio padrão, 

entre as IES. Na dimensão ensino, em termos da importância e desempenho das notas 

atribuídas pelos entrevistados. Pode-se observar que, as notas médias da importância foram 

maiores, que as notas do desempenho para as duas IES. Aparentemente há uma grande 

oscilação dessas notas, entre as instituições.  

Na IES A, os conceitos atribuídos ao desempenho são maiores do que os da IES B em 

todos os fatores. Observa-se a maior satisfação dos alunos da IES A com o seu desempenho 

nos fatores relacionados ao ensino, demonstrando que a IES tem alcançado um bom 

desempenho nessa dimensão considerada importante pelos alunos. 

 

Tabela 4.41 – Desempenho e importância no Ensino por IES 

Ensino 

IES 

A B 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

O.O./D 3,81 0,78 2,89 1,09 

O.O./I 4,41 0,73 4,22 0,85 

M.A./D 3,81 0,86 3,28 1,06 

M.A./I 4,38 0,76 4,20 0,86 

C.T./D 3,55 0,96 3,20 1,15 

C.T./I 4,26 0,79 4,19 0,83 

C.C./D 4,05 0,82 3,40 1,07 

C.C./I 4,53 0,70 4,39 0,81 

M.E./D 3,78 0,85 3,15 1,08 

M.E./I 4,48 0,70 4,26 0,96 

C.P./D 3,65 1,05 2,76 1,31 

C.P./I 4,31 0,86 4,01 1,12 

 

Na IES A, todos os fatores obtiveram uma média acima de 3,5 para o desempenho 

e 4 para a importância. Na IES B, a organização e objetivos claros no processo de ensino 
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(O.O./D) e o contato com o pessoal acadêmico (C.P./D) tiveram médias menores que 3 para o 

desempenho, enquanto todas as médias para a importância foram superiores a 4. 

Na dimensão professores, pode-se ver que, as notas médias nas duas instituições, 

foram maiores nos quesitos da importância, todas as notas foram maiores que 4, mesmo 

assim, aparentemente as notas da instituição A, para a importância são maiores que as da 

instituição B. No que se refere ao desempenho, as notas atribuídas pelos alunos da instituição 

A são maiores que as da instituição B, sendo todas da IES A maiores que 3,5 e as da IES B 

todas menores que esse valor, conforme a Tabela 4.42. 

 

Tabela 4.42 – Desempenho e importância dos Professores por IES 

Professores 

IES 

A B 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

E.A./D 3,58 1,03 3,07 1,30 

E.A./I 4,34 0,81 4,03 1,09 

P.D./D 3,53 1,11 3,07 1,32 

P.D./I 4,38 0,86 4,15 0,95 

E.I./D 3,64 0,96 3,22 1,35 

E.I./I 4,39 0,78 4,19 0,96 

F.A./D 3,57 1,05 3,05 1,27 

F.A./I 4,37 0,84 4,28 0,92 

EN.I/D 3,59 1,06 3,25 1,34 

EN.I/I 4,30 0,82 4,25 0,96 

 

Na dimensão estrutura física observa-se a mesma situação da análise anterior, as 

notas da instituição A, em relação à importância são maiores do que a instituição B, e todas 

essas notas foram maiores que 4,0. Os conceitos apresentados para o desempenho da IES A 

são todos acima de 3,5, enquanto na IES B todos estão abaixo desse valor. Na IES A, o fator 

localização (LO./D) obteve média para o desempenho acima de 4. Esse resultado é 

apresentado na Tabela 4.43. 

Assim como nas dimensões apresentadas anteriormente, a dimensão estrutura 

física obteve os maiores conceitos de desempenho na IES A. Esse resultado denota um maior 

investimento da IES na sua infraestrutura que visa um melhor atendimento das necessidades 

de seus alunos com espaços que promovem o bom desenvolvimento das demais dimensões, 

visto que, a estrutura física oferece suporte para as atividades relacionadas ao ensino, aos 

serviços e aos fatores intangíveis na instituição.  
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Tabela 4.43 – Desempenho e importância na Estrutura Física por IES 

Estrutura física 

IES 

A B 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

I.F./D 3,61 0,96 2,58 1,30 

I.F./I 4,39 0,79 4,24 1,03 

CA./D 3,72 0,90 2,76 1,14 

CA./I 4,35 0,81 4,07 1,06 

LO./D 4,11 1,04 3,33 1,51 

LO./I 4,49 0,75 4,13 1,09 

 

Na dimensão serviços, mais uma vez, a instituição A, atribuiu notas maiores na 

importância, e também essas notas médias, são maiores do que as notas da instituição B. Para 

a importância todas as médias ficaram acima de 4 na IES A, na IES B os fatores biblioteca 

(BI./I) e infraestrutura de serviços (I.S./I) também atingiram médias maiores que 4, enquanto 

os serviços de apoio (S.A./I) e os processos não acadêmicos (P.NA./I) obtiveram médias 

pouco abaixo de 4. 

Para o quesito desempenho, os discentes da instituição A atribuíram notas acima 

de 3 em todos os fatores e os discentes da instituição B consideram que o desempenho da IES 

nessa dimensão é inferior a 3. Ou seja, o desempenho da IES A na dimensão de serviços é 

considerado entre regular e bom e o desempenho da IES B é considerado como ruim ou 

regular, conforme a Tabela 4.44. 

 

Tabela 4.44 – Desempenho e importância no Serviço por IES 

Serviços 

IES 

A B 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

BI./D 3,71 1,10 2,94 1,26 

BI./I 4,51 0,77 4,31 0,94 

I.S./D 3,39 0,87 2,61 1,21 

I.S./I 4,34 0,78 4,05 1,05 

S.A./D 3,20 0,91 2,38 1,19 

S.A./I 4,22 0,82 3,99 1,10 

P.NA./D 3,13 0,96 2,44 1,21 

P.NA./I 4,12 0,82 3,97 1,06 

 

Na dimensão de intangíveis, as maiores notas foram atribuídas à importância, na 

grande maioria das questões, a instituição A, atribuiu notas maiores do que a instituição B. 
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Para a importância todas as médias na IES A são acima de 4 e na IES B, apenas a 

contribuição para o desenvolvimento de competências genéricas (C.CG./I) teve uma média 

inferior a esse valor. 

Em relação ao desempenho, as notas foram maiores na instituição A, na qual nove 

dos dez fatores receberam notas maiores que 3 e somente o fator Inserção Internacional (I.I/D) 

obteve uma média de 2,88 sendo considerado entre ruim e regular. Na IES B, seis dos dez 

fatores obtiveram uma média abaixo de 3 e demais fatores, mesmo com média maior que 3, 

tiveram conceitos menores do que os da IES A, como pode ser observado na Tabela 4.45. 

 

Tabela 4.45 – Desempenho e importância nos Intangíveis por IES 

Intangíveis 

IES 

A B 

Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

E.A./D 3,81 0,82 3,31 1,18 

E.A./I 4,40 0,74 4,18 0,99 

A.A./D 3,81 0,93 3,16 1,08 

A.A./I 4,34 0,73 4,24 0,91 

C.CP./D 3,90 1,00 3,14 1,26 

C.CP./I 4,41 0,82 4,30 1,00 

I.A./D 3,65 1,05 3,35 1,27 

I.A./I 4,13 1,03 4,24 0,95 

I.I./D 2,88 1,26 2,38 1,29 

I.I./I 4,12 0,97 4,15 3,33 

I.R./D 3,88 0,93 2,90 1,22 

I.R./I 4,31 0,84 4,17 0,93 

C.CG./D 3,54 0,92 2,73 1,09 

C.CG./I 4,12 0,93 3,99 1,00 

R.CB./D 3,66 0,97 2,78 1,25 

R.CB./I 4,22 0,94 4,13 1,00 

F.IM./D 3,48 1,06 2,50 1,27 

F.IM./I 4,28 0,94 4,16 1,09 

A.EX./D 3,39 1,23 2,50 1,30 

A.EX./I 4,39 0,84 4,27 1,11 

 

As cinco dimensões de qualidade propostas neste trabalho e analisadas de forma 

univariada nessa seção, foram analisadas também de modo bivariado utilizando-se o 

coeficiente de correlação de Spearman com o intuito de obter informações acerca da 

existência de correlação entre os fatores de acordo com as respostas dos alunos de cada um 

dos cursos.  
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4.4 ANÁLISE BIVARIADA DO DESEMPENHO E IMPORTÂNCIA DOS FATORES 

DE ACORDO COM O CURSO 

 

 

Na análise bivariada foi utilizado o coeficiente de correlação de Spearman para 

identificar a existência e o nível de correlação entre o desempenho e a importância dos 

fatores. Essa análise foi desenvolvida considerando as respostas dos alunos às questões que 

constituem a segunda etapa do questionário. Os resultados apresentam a correlação entre 

desempenho e importância dos fatores constantes nas dimensões ensino, professores, estrutura 

física, serviços e intangíveis de acordo com os cursos de administração, ciências contábeis e 

direito.  

 

 

4.4.1 Curso de Administração 

 

 

De acordo com a Tabela 4.46, observa-se que houveram muitas correlações 

positivas e significantes a um nível de significância de 1%, porém, a maioria das correlações é 

um pouco maior que 0,5, em que se pode considerar uma correlação positiva e moderada, ou 

seja, a medida que a escala da importância aumenta, o desempenho também aumenta. 

Os maiores índices de correlação foram entre a importância do conteúdo do curso 

(C.C/I) e a importância dos métodos de ensino (M.E./I) com uma correlação de 0,805. E entre 

importância da organização e objetivos claros no processo de ensino (O.O/I) e a importância 

da carga de trabalho adequada (C.T/I), com uma correlação de 0,603 ao nível de significância 

de 1%. 
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Tabela 4.46 – Correlação de Spearman para o curso Administração - Ensino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** correlação significante a 1%, * correlação significante a 5%. 

 

No desempenho e importância da dimensão professores, pode-se analisar que, muitas correlações são maiores que 0,6, ou seja, 

correlação moderada positiva e que todas as correlações, são significantes a 1%. As maiores correlações são entre os quesitos importância da 

preocupação e disponibilidade para os alunos (P.D./I) e a importância da eficácia de aconselhamento (E.A./I) com um índice de 0,665, e o 

desempenho da preocupação e disponibilidade para os alunos (P.D./I) e o desempenho do feedback sobre a aprendizagem (F.A./D) com 0,652 ao 

nível de significância de 1%, conforme a Tabela 4.47. 

 

 

 

 

Spearman O.O./D O.O./I M.A./D M.A./I C.T./D C.T./I C.C./D C.C./I M.E./D M.E./I C.P./D C.P./I 

O.O./D Correlação 1 

           O.O./I Correlação 0,208* 1 

          M.A./D Correlação 0,515** 0,225* 1 

         M.A./I Correlação 0,180* 0,586** 0,374** 1 

        C.T./D Correlação 0,277** 0,128 0,411** 0,239** 1 

       C.T./I Correlação 0,114 0,603** 0,133 0,540** 0,302** 1 

      C.C./D Correlação 0,425** 0,156 0,528** 0,275** 0,350** 0,044 1 

     C.C./I Correlação 0,114 0,543** 0,066 0,520** 0,168 0,553** 0,244** 1 

    M.E./D Correlação 0,425** 0,086 0,520** 0,089 0,312** 0,082 0,520** 0,074 1 

   M.E./I Correlação 0,037 0,528** 0,073 0,557** 0,032 0,494** 0,162 0,805** 0,057 1 

  C.P./D Correlação 0,439** 0,005 0,357** 0,043 0,312** 0,073 0,346** 0,012 0,461** -0,01 1 

 C.P./I Correlação 0,112 0,288** 0,193* 0,481** 0,167 0,392** 0,13 0,471** 0,026 0,490** 0,147 1 
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Tabela 4.47 – Correlação de Spearman para o curso Administração - Professores 

Speraman E.A./D E.A./I P.D./D P.D./I E.I./D E.I./I F.A./D F.A./I EN.I/D EN.I/I 

E.A./D Correlação 1 

         E.A./I Correlação 0,242** 1 

        
P.D./D Correlação 0,613** 0,002 1 

       
P.D./I Correlação 0,174 0,665** 0,184* 1 

      E.I./D Correlação 0,508** 0,073 0,594** 0,13 1 

     E.I./I Correlação 0,15 0,577** 0,143 0,634** 0,169 1 

    
F.A./D Correlação 0,501** -0,028 0,652** 0,077 0,615** 0,047 1 

   F.A./I Correlação 0,250** 0,490** 0,167 0,543** 0,07 0,610** 0,082 1 

  EN.I/D Correlação 0,567** 0,07 0,499** 0,182* 0,508** 0,051 0,649** 0,139 1 

 EN.I/I Correlação 0,134 0,504** -0,015 0,481** -0,073 0,519** -0,095 0,596** -0,009 1 

** correlação significante a 1%, * correlação significante a 5%. 

 

Na estrutura física, conforme a Tabela 4.48, observa-se que houveram correlações positivas, e significantes a 1% e 5%, as maiores 

correlação foram entre os fatores instalações físicas (I.F./D e I.F./I) e  campus (CA./D e CA./I) tendo para a correlação do desempenho de ambos 

um valor de 0,604, e entre a importância dos dois quesitos o valor de 0,597, ou seja, há uma correlação moderada e positiva. 
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Tabela 4.48 – Correlação de Spearman para o curso Administração - Estrutura física 

Spearman I.F./D I.F./I CA./D CA./I LO./D LO./I 

I.F./D Correlação 1 

     I.F./I Correlação 0,13 1 

    
CA./D Correlação 0,604** 0,179* 1 

   CA./I Correlação 0,112 0,597** 0,191* 1 

  LO./D Correlação 0,106 0,304** 0,371** 0,315** 1 

 LO./I Correlação 0,133 0,404** 0,287** 0,524** 0,537** 1 

** correlação significante a 1%, * correlação significante a 5%. 

 

Na dimensão serviços, observam-se algumas correlações negativas, mas, não 

significantes, as maiores correlações foram entre a importância dos serviços de apoio (S.A./I) 

e a importância da infraestrutura de serviços (I.S./I) com um valor de 0,698, e entre a 

importância da biblioteca (BI./I) e a importância da infraestrutura de serviços (I.S./I) com um 

valor de 0,627, ambas as correlações ao nível de significância de 1%. Esse resultado é 

apresentado na Tabela 4.49. 

 

Tabela 4.49 – Correlação de Spearman para o curso Administração - Serviços 

Spearman BI./D BI./I I.S./D I.S./I S.A./D S.A./I P.NA./D P.NA./I 

BI./D Correlação 1 

       
BI./I Correlação 0,121 1 

      
I.S./D Correlação 0,255** -0,093 1 

     
I.S./I Correlação 0,036 0,627** -0,054 1 

    
S.A./D Correlação 0,289** -0,055 0,570** -0,099 1 

   
S.A./I Correlação 0,058 0,474** 0,063 0,698** 0,025 1 

  
P.NA./D Correlação 0,228* 0,037 0,448** -0,037 0,534** 0,053 1 

 
P.NA./I Correlação 0,082 0,325** 0,085 0,413** 0,11 0,564** 0,167 1 

** correlação significante a 1%, * correlação significante a 5%. 

 

Na dimensão de intangíveis, houve muitas correlações significantes aos níveis de 

5% e 1%, e todas elas foram positivas, e estiveram na faixa de positiva e moderada. As 

correlações mais significantes foram ao nível de 1% nos fatores de desempenho da facilidade 

de interação com a indústria, mercado de trabalho, entre outros (F.IM//D) e o desempenho das 

atividades extracurriculares (A.EX./D) com o valor de 0,668, e a importância da contribuição 

para o desenvolvimento de competências genéricas (C.CG./I) e a importância da relação custo 

versus benefício (R.CB./I) com o valor de 0,665, conforme a Tabela 4.50. 
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Tabela 4.50 – Correlação de Spearman para o curso Administração - Intangíveis 

E.A./D E.A./I A.A./D A.A./I C.CP./D C.CP./I I.A./D I.A./I I.I./D I.I./I I.R./D I.R./I C.CG./D C.CG./I R.CB./D R.CB./I F.IM./D F.IM./I A.EX./D A.EX./I

E.A./D Correlação 1

E.A./I Correlação 0,339** 1

A.A./D Correlação 0,514** 0,135 1

A.A./I Correlação 0,129 0,581** 0,158 1

C.CP./D Correlação 0,385** 0,036 0,621** 0,098 1

C.CP./I Correlação 0,200* 0,584** 0,177 0,574** 0,244** 1

I.A./D Correlação 0,397** 0,144 0,416** 0,121 0,449** 0,256** 1

I.A./I Correlação 0,084 0,371** 0,014 0,498** 0,096 0,484** 0,239** 1

I.I./D Correlação 0,307** -0,052 0,304** 0,026 0,237** -0,195* 0,076 -0,161 1

I.I./I Correlação 0,217* 0,416** 0,178* 0,517** 0,165 0,433** 0,126 0,443** 0,136 1

I.R./D Correlação 0,420** 0,202* 0,445** 0,056 0,352** 0,176 0,369** 0,035 0,180* 0,01 1

I.R./I Correlação 0,142 0,390** 0,074 0,469** -0,019 0,313** 0,1 0,472** -0,198* 0,417** 0,082 1

C.CG./D Correlação 0,470** 0,143 0,527** 0,226* 0,501** 0,137 0,283** 0,131 0,466** 0,189* 0,459** 0,142 1

C.CG./I Correlação 0,142 0,410** 0,149 0,482** 0,106 0,450** 0,015 0,410** 0,031 0,464** 0,097 0,456** 0,164 1

R.CB./D Correlação 0,401** 0,166 0,545** 0,151 0,394** 0,061 0,381** 0,023 0,400** 0,178* 0,415** 0,152 0,602** 0,01 1

R.CB./I Correlação 0,093 0,431** 0,039 0,452** -0,075 0,413** 0,036 0,461** -0,116 0,451** 0,005 0,635** 0,105 0,655** 0,018 1

F.IM./D Correlação 0,449** 0,144 0,545** 0,131 0,411** 0,05 0,222* -0,024 0,445** 0,123 0,430** 0,024 0,522** 0,104 0,499** -0,024 1

F.IM./I Correlação 0,216* 0,441** 0,147 0,469** 0,086 0,503** 0,182* 0,447** -0,104 0,480** 0,096 0,514** 0,197* 0,525** 0,167 0,630** 0,139 1

A.EX./D Correlação 0,469** 0,263** 0,484** 0,095 0,275** 0,077 0,230* 0,101 0,368** 0,146 0,513** 0,077 0,467** 0,121 0,472** 0,035 0,668** 0,12 1

A.EX./I Correlação 0,155 0,357** 0,107 0,371** 0,098 0,458** 0,098 0,346** -0,012 0,480** 0,114 0,516** 0,199* 0,490** 0,179* 0,581** 0,076 0,612** 0,135 1

Spearman

 

** correlação significante a 1%, * correlação significante a 5%. 
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4.4.2 Curso de Ciências Contábeis 

 

 

Na dimensão de ensino, podem-se observar correlações positivas e fortes, muitas 

correlações foram maiores que 0,7, e muitas correlações foram significativas aos níveis de 1% 

e 5%. As maiores correlações foram entre o desempenho do conteúdo do curso (C.C./D) e o 

desempenho dos métodos de ensino (M.E./D) com um valor de 0,783, e o desempenho dos 

métodos de avaliação (M.A./D) e o desempenho dos métodos de ensino (M.E./D) com o valor 

de 0,776, ambos ao nível de significância de 1%. Esse resultado é semelhante ao da pesquisa 

de Ramsden (1991), na qual observou-se uma correlação positiva entre os métodos de ensino 

e os métodos de avaliação, além da forte correlação desses fatores com a satisfação dos alunos 

de Ciências Contábeis com a qualidade das IES, conforme a Tabela 4.51. 
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Tabela 4.51 – Correlação de Spearman para o curso Ciências Contábeis - Ensino 

Spearman O.O./D O.O./I M.A./D M.A./I C.T./D C.T./I C.C./D C.C./I M.E./D M.E./I C.P./D C.P./I 

O.O./D Correlação 1 

           O.O./I Correlação 0,403** 1 

          
M.A./D Correlação 0,693** 0,241* 1 

         
M.A./I Correlação 0,499** 0,753** 0,358** 1 

        C.T./D Correlação 0,591** 0,309** 0,610** 0,374** 1 

       C.T./I Correlação 0,305** 0,647** 0,214* 0,693** 0,364** 1 

      
C.C./D Correlação 0,763** 0,181 0,736** 0,234* 0,585** 0,144 1 

     C.C./I Correlação 0,490** 0,717** 0,366** 0,770** 0,363** 0,639** 0,291** 1 

    M.E./D Correlação 0,711** 0,271** 0,776** 0,258* 0,619** 0,202* 0,783** 0,405** 1 

   M.E./I Correlação 0,369** 0,764** 0,307** 0,728** 0,393** 0,632** 0,192 0,723** 0,358** 1 

  
C.P./D Correlação 0,643** 0,228* 0,623** 0,196 0,441** 0,128 0,638** 0,382** 0,700** 0,257* 1 

 C.P./I Correlação 0,428** 0,624** 0,349** 0,732** 0,341** 0,560** 0,229* 0,790** 0,337** 0,716** 0,320** 1 

** correlação significante a 1%, * correlação significante a 5%. 

 

Na dimensão de professores, como pode ser observado na Tabela 4.52, houve uma correlação forte e positiva entre o desempenho da 

preocupação e disponibilidade para os alunos (P.D./D) e o desempenho da eficácia de aconselhamento (E.A./D) com um valor de 0,816,e entre o 

desempenho do encorajamento e independência dos alunos (EN.I/D) e o desempenho do feedback sobre a aprendizagem (F.A./D) com um valor 

de 0,828, essas correlações são significantes a 1%. 
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Tabela 4.52 – Correlação de Spearman para o curso Ciências Contábeis - Professores 

Spearman E.A./D E.A./I P.D./D P.D./I E.I./D E.I./I F.A./D F.A./I EN.I/D EN.I/I 

E.A./D Correlação 1 

         E.A./I Correlação 0,325** 1 

        
P.D./D Correlação 0,816** 0,240* 1 

       
P.D./I Correlação 0,337** 0,792** 0,365** 1 

      E.I./D Correlação 0,683** 0,222* 0,768** 0,324** 1 

     E.I./I Correlação 0,213* 0,664** 0,255* 0,693** 0,340** 1 

    
F.A./D Correlação 0,699** 0,265** 0,733** 0,402** 0,783** 0,286** 1 

   F.A./I Correlação 0,211* 0,765** 0,262* 0,764** 0,323** 0,761** 0,391** 1 

  EN.I/D Correlação 0,756** 0,309** 0,759** 0,383** 0,695** 0,209* 0,828** 0,317** 1 

 EN.I/I Correlação 0,206* 0,740** 0,207* 0,727** 0,197 0,784** 0,300** 0,785** 0,263* 1 

** correlação significante a 1%, * correlação significante a 5%. 

 

Na dimensão de estrutura física, todas as correlações foram significantes e positivas, muitas delas fora maiores que 0,7. As maiores 

correlações foram entre os fatores instalações físicas (I.F./D e I.F./I) e campus (CA./D e CA./I) tendo para a correlação do desempenho e da 

importância o valor de 0,781, ou seja, há uma correlação moderada e positiva. Esse resultado pode ser observado na Tabela 4.53. 
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Tabela 4.53 – Correlação de Spearman para o curso Ciências Contábeis - Estrutura física 

Spearman I.F./D I.F./I CA./D CA./I LO./D LO./I 

I.F./D Correlação 1 

     I.F./I Correlação 0,280** 1 

    
CA./D Correlação 0,781** 0,331** 1 

   CA./I Correlação 0,373** 0,781** 0,432** 1 

  LO./D Correlação 0,441** 0,376** 0,583** 0,362** 1 

 LO./I Correlação 0,408** 0,711** 0,385** 0,706** 0,421** 1 

** correlação significante a 1%, * correlação significante a 5%. 

 

Na dimensão de serviços, observa-se que houve uma correlação com o valor 0,00 

entre o desempenho da infraestrutura de serviços (I.S./D) e a importância dos processos não 

acadêmicos (P.NA./I), ou seja, há ausência de linearidade, e tiveram correlações quase forte 

entre o desempenho do quesito biblioteca (BI./D) e o desempenho do quesito infraestrutura de 

serviços (I.S./D) com um valor de 0,789 ao nível de 1% de significância, conforme a Tabela 

4.54. 

 

Tabela 4.54 – Correlação de Spearman para o curso Ciências Contábeis - Serviços 

Spearman BI./D BI./I I.S./D I.S./I S.A./D S.A./I P.NA./D P.NA./I 

BI./D Correlação 1 

       
BI./I Correlação 0,296** 1 

      
I.S./D Correlação 0,789** 0,346** 1 

     
I.S./I Correlação 0,249* 0,658** 0,272** 1 

    
S.A./D Correlação 0,581** 0,247* 0,738** 0,304** 1 

   
S.A./I Correlação 0,192 0,535** 0,183 0,754** 0,246* 1 

  
P.NA./D Correlação 0,560** 0,12 0,556** 0,176 0,751** 0,102 1 

 
P.NA./I Correlação 0,099 0,446** 0,00 0,654** 0,11 0,736** 0,152 1 

** correlação significante a 1%, * correlação significante a 5%. 

 

Na dimensão de intangíveis, como exposto na Tabela 4.55, pode-se observar que 

muitas correlações foram significantes a 5% e 1%, e todas foram positivas, e estão na faixa de 

moderadas. As correlações com maior valor foram entre o desempenho da contribuição para o 

desenvolvimento de competências genéricas (C.CG./D) e o desempenho das atividades 

extracurriculares (A.EX./D) com um valor de 0,770, e entre o desempenho da facilidade de 

interação com a indústria, mercado de trabalho, entre outros (F.IM//D) e o desempenho das 

atividades extracurriculares (A.EX./D) com o valor de 0,765 ao nível de significância de 1%. 
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Tabela 4.55 – Correlação de Spearman para o curso Ciências Contábeis - Intangíveis 

E.A./D E.A./I A.A./D A.A./I C.CP./D C.CP./I I.A./D I.A./I I.I./D I.I./I I.R./D I.R./I C.CG./D C.CG./I R.CB./D R.CB./I F.IM./D F.IM./I A.EX./D A.EX./I

E.A./D Correlação 1

E.A./I Correlação 0,342** 1

A.A./D Correlação 0,729** 0,364** 1

A.A./I Correlação 0,187 0,696** 0,349** 1

C.CP./D Correlação 0,755** 0,256* 0,673** 0,218* 1

C.CP./I Correlação 0,267** 0,648** 0,196 0,623** 0,181 1

I.A./D Correlação 0,624** 0,300** 0,567** 0,19 0,677** 0,206* 1

I.A./I Correlação 0,257* 0,567** 0,218* 0,639** 0,210* 0,666** 0,322** 1

I.I./D Correlação 0,395** 0,067 0,305** 0,081 0,472** -0,056 0,260* -0,132 1

I.I./I Correlação 0,071 0,475** 0,106 0,664** 0,136 0,462** 0,148 0,484** 0,033 1

I.R./D Correlação 0,554** 0,230* 0,538** 0,117 0,528** 0,191 0,600** 0,167 0,389** -0,055 1

I.R./I Correlação 0,158 0,592** 0,166 0,567** 0,11 0,630** 0,206* 0,691** -0,056 0,439** 0,283** 1

C.CG./D Correlação 0,682** 0,389** 0,636** 0,322** 0,729** 0,239* 0,627** 0,182 0,542** 0,241* 0,641** 0,223* 1

C.CG./I Correlação 0,125 0,642** 0,152 0,692** 0,139 0,477** 0,153 0,453** 0,169 0,682** -0,013 0,551** 0,306** 1

R.CB./D Correlação 0,623** 0,316** 0,577** 0,158 0,591** 0,206* 0,545** 0,094 0,479** 0,145 0,652** 0,086 0,747** 0,15 1

R.CB./I Correlação 0,220* 0,690** 0,327** 0,627** 0,173 0,607** 0,305** 0,520** 0,095 0,513** 0,149 0,597** 0,362** 0,693** 0,306** 1

F.IM./D Correlação 0,557** 0,235* 0,603** 0,274** 0,714** 0,036 0,544** 0,111 0,621** 0,208* 0,574** 0,058 0,730** 0,18 0,665** 0,234* 1

F.IM./I Correlação 0,182 0,637** 0,212* 0,706** 0,086 0,638** 0,117 0,642** -0,055 0,565** 0,195 0,695** 0,297** 0,568** 0,221* 0,550** 0,154 1

A.EX./D Correlação 0,638** 0,273** 0,599** 0,248* 0,683** 0,085 0,543** 0,119 0,565** 0,108 0,640** 0,129 0,770** 0,155 0,679** 0,231* 0,765** 0,207* 1

A.EX./I Correlação 0,16 0,617** 0,201 0,575** 0,045 0,573** 0,117 0,542** -0,083 0,510** 0,1 0,627** 0,250* 0,611** 0,16 0,476** 0,118 0,736** 0,151 1

Sperman

 

** correlação significante a 1%, * correlação significante a 5%. 
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4.4.3 Curso de Direito 

 

 

As correlações dos fatores da dimensão ensino no curso de direito foram na maioria dos casos positivas. Os maiores índices foram 

0,796 entre a importância da organização e objetivos claros no processo de ensino (O.O./I) e a importância do conteúdo do curso (C.C./I), e 0,783 

entre a importância da organização e objetivos claros no processo de ensino (O.O./I) e a importância dos métodos de ensino (M.E./I), ambos 

considerando 1% de significância, conforme a Tabela 4.56. 

 

Tabela 4.56 – Correlação de Spearman para o curso Direito - Ensino 

Spearman O.O./D O.O./I M.A./D M.A./I C.T./D C.T./I C.C./D C.C./I M.E./D M.E./I C.P./D C.P./I 

O.O./D Correlação 1 

           O.O./I Correlação 0,197 1 

          
M.A./D Correlação 0,636** 0,275 1 

         
M.A./I Correlação -0,033 0,715** 0,194 1 

        C.T./D Correlação 0,614** 0,308* 0,595** 0,131 1 

       C.T./I Correlação 0,045 0,611** 0,214 0,672** 0,255 1 

      
C.C./D Correlação 0,491** 0,139 0,552** -0,033 0,454** 0,075 1 

     
C.C./I Correlação 0,033 0,796** 0,266 0,714** 0,232 0,685** 0,204 1 

    M.E./D Correlação 0,608** 0,206 0,637** 0,014 0,494** 0,184 0,624** 0,252 1 

   M.E./I Correlação 0,126 0,783** 0,135 0,672** 0,286* 0,719** 0,097 0,733** 0,267 1 

  
C.P./D Correlação 0,500** 0,08 0,456** 0,076 0,422** 0,004 0,407** 0,032 0,496** -0,031 1 

 
C.P./I Correlação 0,156 0,660** 0,021 0,393** 0,145 0,551** 0,122 0,609** 0,227 0,648** -0,075 1 

** correlação significante a 1%, * correlação significante a 5%. 
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Na dimensão professores, como apresentado na Tabela 4.57, a maioria das correlações foram positivas e significativas ao nível de 1% 

e 5%. As correlações com maior valor foram entre o desempenho da preocupação e disponibilidade para os alunos (P.D./D) e o desempenho da 

eficácia do aconselhamento (E.A./D) com uma correlação forte de 0,868, e entre o desempenho da preocupação e disponibilidade para os alunos 

(P.D./D) e o desempenho do feedback sobre a aprendizagem (F.A./D) com uma correlação também forte de 0,858, ambas ao nível de 1% de 

significância. 

 

Tabela 4.57 – Correlação de Spearman para o curso Direito - Professores 

Spearman E.A./D E.A./I P.D./D P.D./I E.I./D E.I./I F.A./D F.A./I EN.I/D EN.I/I 

E.A./D Correlação 1 

         E.A./I Correlação 0,157 1 

        
P.D./D Correlação 0,868** 0,072 1 

       
P.D./I Correlação 0,106 0,745** 0,052 1 

      E.I./D Correlação 0,707** 0,117 0,829** -0,003 1 

     E.I./I Correlação 0,231 0,580** 0,223 0,768** 0,176 1 

    
F.A./D Correlação 0,833** 0,111 0,858** 0,081 0,800** 0,203 1 

   
F.A./I Correlação 0,164 0,567** 0,095 0,655** 0,147 0,673** 0,175 1 

  EN.I/D Correlação 0,739** 0,08 0,731** 0,085 0,769** 0,146 0,768** 0,229 1 

 EN.I/I Correlação 0,23 0,723** 0,22 0,639** 0,26 0,696** 0,157 0,726** 0,292* 1 

** correlação significante a 1%, * correlação significante a 5%. 

 

Na dimensão estrutura física as maiores correlações foram entre a importância do campus (CA./I) e a importância da localização 

(LO./I) com um valor de 0,763, e entre o desempenho das instalações físicas (I.F./D) e o desempenho do campus (CA./D) com um valor de 

0,650, ao nível de significância de 1%, como pode ser observado na Tabela 4.58.  
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Tabela 4.58 – Correlação de Spearman para o curso Direito - Estrutura física 

Spearman I.F./D I.F./I CA./D CA./I LO./D LO./I 

I.F./D Correlação 1 

     I.F./I Correlação 0,065 1 

    
CA./D Correlação 0,650** -0,004 1 

   CA./I Correlação -0,051 0,585** 0,084 1 

  LO./D Correlação 0,353* 0,242 0,395** 0,16 1 

 LO./I Correlação -0,02 0,556** 0,139 0,763** 0,309* 1 

** correlação significante a 1%, * correlação significante a 5%. 

 

Em relação aos serviços, houve um grande contingente de correlações negativas e 

as correlações positivas foram todas abaixo de 0,7. As correlações positivas com maior índice 

foram entre o desempenho da biblioteca (BI./D) e o desempenho da infraestrutura de serviço 

(I.S./D) com um valor de 0,684, e entre a importância da infraestrutura de serviços (I.S./I) e a 

importância dos serviços de apoio (S.A./I) com um valor de 0,658 ao nível de significância de 

1%, conforme a Tabela 4.59. 

 

Tabela 4.59 – Correlação de Spearman para o curso Direito - Serviços 

Spearman BI./D BI./I I.S./D I.S./I S.A./D S.A./I P.NA./D P.NA./I 

BI./D Correlação 1 

       
BI./I Correlação -0,104 1 

      
I.S./D Correlação 0,684** -0,061 1 

     
I.S./I Correlação -0,13 0,336* -0,147 1 

    
S.A./D Correlação 0,563** 0,048 0,627** 0,018 1 

   
S.A./I Correlação -0,08 0,392** -0,073 0,658** -0,049 1 

  
P.NA./D Correlação 0,484** -0,118 0,572** -0,063 0,584** -0,223 1 

 
P.NA./I Correlação -0,004 0,342* -0,154 0,437** -0,054 0,558** -0,061 1 

** correlação significante a 1%, * correlação significante a 5%. 

 

Na dimensão de intangíveis, como pode ser visto na Tabela 4.60, as correlações 

com maior valor foram entre o desempenho e importância da imagem e reputação da IES 

(I.R./D e I.R./I) e o desempenho e a importância da relação custo versus benefício (R.CB./D e 

R.CB./I) com um índice de 0,752 para a correlação entre os desempenhos e 0,767 para a 

correlação entre as importâncias ao nível de 1% de significância. 
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Tabela 4.60 – Correlação de Spearman para o curso Direito - Intangíveis 

E.A./D E.A./I A.A./D A.A./I C.CP./D C.CP./I I.A./D I.A./I I.I./D I.I./I I.R./D I.R./I C.CG./D C.CG./I R.CB./D R.CB./I F.IM./D F.IM./I A.EX./D A.EX./I

E.A./D Correlação 1

E.A./I Correlação 0,385** 1

A.A./D Correlação 0,391** -0,117 1

A.A./I Correlação 0,118 0,485** 0,115 1

C.CP./D Correlação 0,297* 0,113 0,611** -0,006 1

C.CP./I Correlação 0,117 0,400** -0,076 0,645** 0,087 1

I.A./D Correlação 0,390** 0,071 0,255 -0,015 0,139 -0,102 1

I.A./I Correlação 0,092 0,409** -0,154 0,511** -0,223 0,514** 0,165 1

I.I./D Correlação 0,133 0,011 0,368** 0,078 0,357* -0,074 0,214 -0,004 1

I.I./I Correlação -0,099 0,187 -0,097 0,470** -0,079 0,638** 0,004 0,599** 0,022 1

I.R./D Correlação 0,289* 0,015 0,570** -0,007 0,392** -0,036 0,348* 0,006 0,421** 0,041 1

I.R./I Correlação 0,051 0,26 0,22 0,476** 0,147 0,450** -0,098 0,352* -0,115 0,575** 0,079 1

C.CG./D Correlação 0,219 -0,01 0,508** 0,075 0,670** 0,094 0,138 -0,158 0,470** -0,004 0,615** 0,241 1

C.CG./I Correlação 0,097 0,295* 0,277* 0,681** 0,021 0,462** -0,07 0,434** 0,031 0,412** 0,065 0,674** 0,112 1

R.CB./D Correlação 0,228 -0,01 0,485** -0,062 0,420** -0,084 0,406** -0,093 0,427** -0,012 0,752** -0,093 0,427** 0,007 1

R.CB./I Correlação 0,241 0,265 0,228 0,569** 0,057 0,525** 0,03 0,290* -0,106 0,527** -0,044 0,767** 0,054 0,630** -0,173 1

F.IM./D Correlação 0,336* 0,168 0,385** 0,003 0,538** -0,019 0,334* -0,082 0,481** -0,113 0,645** -0,095 0,674** -0,035 0,575** -0,072 1

F.IM./I Correlação 0,285* 0,331* 0,198 0,426** 0,081 0,379** 0,199 0,397** -0,071 0,343* -0,024 0,587** -0,059 0,607** -0,105 0,719** -0,153 1

A.EX./D Correlação 0,303* 0,051 0,571** 0 0,582** -0,126 0,365** -0,207 0,468** -0,047 0,565** -0,05 0,484** 0,1 0,591** 0,057 0,685** 0,012 1

A.EX./I Correlação 0,177 0,223 0,191 0,368** 0,069 0,312* 0,264 0,478** -0,021 0,312* 0,107 0,366** -0,07 0,570** 0,062 0,400** 0,031 0,707** 0,013 1

Spearman

 

** correlação significante a 1%, * correlação significante a 5%.
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4.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

 

O perfil dos discentes que participaram da pesquisa possui como principais 

características: 54,9% são do sexo feminino e 45,1% são do sexo masculino; mais de 60% são 

da faixa etária entre 21 e 30 anos, estão atualmente empregados e têm entre 1 e 10 anos de 

experiência profissional. 

Na dimensão ensino considerada de forma geral, os fatores que obtiveram melhor 

desempenho foram o conteúdo do curso (C.C./D) e o método de ensino (M.E./D), enquanto o 

contato com pessoal acadêmico (C.P./D) foi o quesito considerado com o pior desempenho. 

No que se refere à importância, as escalas de importante e muito importante somaram mais de 

80% em todos os atributos da dimensão, o que denota a relevância de tais fatores para a 

qualidade das IES.  

Nos resultados entre as IES e os cursos, todas as médias na IES A estão acima de 

3 para desempenho e de 4 para importância. Na IES B, todas as médias ficaram abaixo de 3 

para o desempenho na opinião dos alunos de ciências contábeis e entre 3 e 4 nos cursos de 

administração e direito. Para a importância, as médias na instituição B foram todas acima de 

3,5 em todos os cursos, porém, as médias para a importância também são menores no curso de 

ciências contábeis.  

Na dimensão professores, todos os fatores tiveram percentuais acima de 50% 

somando-se as escalas de bom e ótimo para o desempenho, enquanto para a importância mais 

de 80% dos alunos escolheram as escalas de importante e muito importante para todos os 

quesitos. A importância dessa dimensão para os alunos é evidente, pois, a capacidade dos 

professores em interagir com alunos a eficácia do aconselhamento e a construção de 

conhecimentos interfere na visão da qualidade global das instituições (EBERLE; MILAN; 

LAZZARI, 2010; KHOSRAVI et al, 2013). 

Na análise descritiva por IES e curso, as médias para o desempenho na opinião 

dos alunos de administração e ciências contábeis na IES A estão todas acima de 3, para os 

alunos de direito, a única média superior a 3 foi para o entusiasmo e interesse (E.I./D) dos 

professores. Na instituição B, assim como na dimensão de ensino, os estudantes do curso de 

ciências contábeis atribuíram conceitos menores que os demais, de forma que, novamente, 

todas as médias são inferiores a 3, enquanto nos cursos de administração e direito todas as 

médias ficaram entre 3 e 4.  No quesito importância, as médias foram superiores a 4 em todos 
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os cursos pesquisados nas duas instituições. Esse resultado também foi alcançado na pesquisa 

de Mazumder (2013), na qual os professores foram considerados como muito importantes 

para a qualidade das IES.  

Na dimensão estrutura física, para o quesito desempenho, tiveram como maioria 

das respostas os conceitos bom e regular para as instalações físicas (I.F./D) e o campus 

(CA./D) alcançando um percentual de 59,3% e 65%, respectivamente. A localização (LO./D) 

teve um percentual 64,9% das respostas contemplando os conceitos bom e ótimo. Para a 

importância, mais de 80% das respostas foram importante ou muito importante para todos os 

fatores.  

Na análise descritiva por IES e curso, a instituição A teve médias maiores que a 

instituição B em relação ao desempeno de todos os quesitos. A localização (LO./D) foi o fator 

com maior média na IES A, atingindo valores acima de 4 nas respostas dos alunos de todos os 

cursos. Na IES B, a localização também teve a maior média em todos os cursos, no curso de 

direito esse foi o único fator com média superior a 3. No curso de ciências contábeis da IES B 

todas as médias são menores que 3. Observa-se que há uma insatisfação dos alunos, sobretudo 

os de ciências contábeis, com a estrutura física da IES B. Em relação à importância, todas as 

médias na instituição A são maiores que 4 e na instituição B o único fator com média menor 

que esse valor é o campus (CA./I) na opinião dos alunos de administração. 

Na dimensão serviços, todos os fatores alcançaram mais de 50% das respostas 

para os conceitos regular e bom no que se refere ao desempenho, porém, os serviços de apoio 

(S.A./D) e os processos não acadêmicos (P.NA./D) tiveram um percentual superior a 30% 

para os conceitos péssimo e ruim. No estudo realizado por Khosravi et al (2013) no Irã, 

observou-se, da mesma forma, uma insatisfação dos alunos com os serviços de apoio. Para a 

importância, mais de 75% das respostas para todos os fatores estão entre importante e muito 

importante. A importância dos serviços também foi evidenciada na pesquisa de Tsinidou, 

Gerogiannis e Fitsilis (2010), na qual os serviços foram considerados como prioridade para 

todos os alunos da amostra. 

Na análise descritiva por IES e curso, o desempenho de todos os fatores teve 

média superior a 3 nos curso de administração e ciências na IES A, no curso de direito todas 

as médias foram menores que 3. Na IES B, apenas a biblioteca (BI./D) teve média superior a 

3 na opinião dos alunos de administração. As médias do curso de ciências contábeis foram as 

menores, os serviços de apoio (S.A./D) e os processos não acadêmicos (P.NA./D) ficaram 

com médias abaixo de 2 e a biblioteca (BI./D) e a infraestrutura de serviços (I.S./D) obtiveram 
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médias menores que 2,2. Assim com na IES A, no curso de direito da IES B todas as médias 

foram inferiores a 3. 

As médias para a importância foram acima de 4 na percepção dos alunos de todos 

os cursos na IES A. Na IES B obteve-se esse resultado apenas no curso de direito, nos cursos 

de administração e ciências contábeis, o único fator com média maior que 4 foi a biblioteca 

(BI./I).     

Na dimensão intangíveis, os fatores envolvimento do aluno (E.A./D), ambiente 

acadêmico (A.A./D), contribuição com a carreira profissional (C.CP./D), interação entre 

alunos (I.A./D), imagem/reputação da IES (I.R./D) e relação custo versus benefício (R.CB./D) 

obtiveram um percentual maior que 50% para os conceitos bom e ótimo no que se refere ao 

desempenho. O fator inserção internacional (I.I./D) obteve um percentual de 43% de respostas 

nos conceitos péssimo e ruim, seguido das atividades extracurriculares (A.EX./D) com 33,9% 

e a facilidade de interação com a indústria, o mercado de trabalho, entre outros (F.IM./D) com 

28,4% de respostas contemplando os mesmos conceitos. Na contribuição para o 

desenvolvimento de competências genéricas (C.CG./D) mais de 60% das respostas foram 

entre regular e bom. Em relação à importância, todos os fatores obtiveram percentuais 

superiores a 75% somando-se as respostas nos conceitos importante e muito importante.  

Na análise descritiva por IES e curso, as médias para o desempenho dos fatores na 

IES A no curso de administração são todas maiores que 3. No curso de ciências contábeis 

apenas a inserção internacional (I.I./D) teve média menor do que 3 e no curso de direito 6 

fatores tiveram médias inferiores a esse valor. Na IES B, no curso de administração a inserção 

internacional (I.I./D), a facilidade de interação com a indústria, o mercado de trabalho, entre 

outros (F.IM./D) e as atividades extracurriculares (A.EX./D) tiveram médias menores que 3. 

No curso de ciências contábeis apenas a interação entre alunos (I.A./D) teve média maior que 

3, enquanto a inserção internacional (I.I./D) e a facilidade de interação com a indústria, o 

mercado de trabalho, entre outros (F.IM./D) tiveram médias menores que 2. No curso de 

direito 5 fatores alcançaram médias superiores a 3 e 5 fatores tiveram médias abaixo desse 

valor. 

Para a importância nos cursos da IES A, a interação entre alunos (I.A./I) e a 

contribuição para o desenvolvimento de competências genéricas (C.CG./I) foram os únicos 

fatores com médias inferiores a 4 nos cursos de administração e direito, respectivamente. Na 

IES B, os fatores inserção internacional (I.I./I) e contribuição para o desenvolvimento de 

competências genéricas (C.CG./I) foram os únicos com médias menores que 4 nos cursos de 

administração e ciências contábeis, no curso de direito todas as médias foram acima de 4. 
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Considerando as médias para o desempenho e importância de todos os fatores de 

cada uma das dimensões analisadas, pode observar que na IES A, a média geral da dimensão 

ensino foi 3,78 para o desempenho e 4,4 para a importância. Na dimensão professores, a 

média para o desempenho foi 3,58 e para a importância 4,36. Para a dimensão estrutura física, 

as médias foram 3,81 de desempenho e 4,41 de importância, esse resultado é semelhante ao 

obtido por Azimifar (2013) em uma IES no Irã, na qual o quesito estrutura física teve uma 

média considerando seu desempenho como bom ou desejável. A dimensão serviços teve 

média 3,36 para o desempenho e 4,30 para a importância. E na dimensão intangíveis a média 

para desempenho foi 3,60 e para importância 4,27. Na IES A, todas as médias para o 

desempenho são maiores que 3, ou seja, o desempenho das dimensões é considerado, no 

mínimo, como bom. A importância das dimensões teve média superior a 4, sendo todas 

consideradas como importantes. 

Na IES B, as médias gerais das dimensões são todas menores que as médias na 

IES A. Na dimensão ensino, a média para desempenho foi 3,11 e para a importância 4,21. 

Para a dimensão professores as médias foram 3,13 para desempenho e 4,18 para importância. 

Na dimensão estrutura física, o desempenho obteve média 2,89 e a importância 4,15. A 

dimensão serviços teve média 2,59 para desempenho e 4,08 para importância. E na dimensão 

intangíveis o desempenho alcançou uma média de 2,88 e a importância de 4,18. A IES B tem 

três dimensões com médias de desempenho inferiores a 3, consideradas entre os conceitos 

péssimo e, no máximo, bom. Para a importância, assim como na IES A, todas as médias estão 

acima de 4, ou seja, todas as dimensões foram consideradas importantes. 

Quando se considera os conceitos de desempenho e importância das dimensões de 

acordo com a opinião dos alunos de cada um dos cursos participantes pode-se observar que na 

IES A, os alunos do curso de direito atribuíram as menores notas para o desempenho em todas 

as dimensões. Na IES B, as menores notas para desempenho foram atribuídas pelos alunos do 

curso de ciências contábeis e todas as médias foram inferiores a 3. Esses resultados denotam a 

divergência de opiniões acerca da qualidade da IES em relação aos fatores analisados em cada 

dimensão e ressalta a insatisfação de alunos de determinados cursos com o desempenho da 

IES. 

Na análise da visão global das IES, para a questão relacionada ao nível de 

satisfação, analisada de forma geral, os percentuais que atingiram maior frequência foram 

80% com 21,6% das respostas, seguido por 50% com 14,9%, e 70% e 90% que tiveram 

10,4% das respostas. Na análise conforme IES e curso, na IES A, os cursos de administração 

e ciência contábeis obtiveram os maiores percentuais entre 76 e 100% com 59,8% e 52,9%, 
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respectivamente. No curso de direito, 48% dos alunos afirmaram que seu nível de satisfação 

está entre 26 e 50%. Na IES B, 48,6% dos alunos de administração e 51,9% dos alunos de 

ciências contábeis têm nível de satisfação entre 26 e 50%, enquanto o nível de satisfação de 

34,6% dos alunos de direito está entre 51 e 75%. 

Esses resultados demonstram uma menor satisfação dos alunos do curso de 

Direito na IES A, enquanto na IES B os alunos de Direito são os mais satisfeitos. Pode-se 

observar o que o nível de satisfação global dos alunos com a IES está atrelado a fatores, 

muitas vezes, relacionados diretamente ao curso, como o desempenho dos professores, da 

coordenação, a existência ou ausência de serviços como atividades extracurriculares, 

programas de monitoria, entre outros.  

No que se refere à possibilidade de recomendar a IES, 76,5% dos alunos da 

amostra responderam sim. Na IES A, mais de 90% dos alunos dos cursos de administração e 

ciências contábeis e 76% dos alunos de direito recomendariam a IES. Observa-se que na IES 

A, o menor percentual de alunos que recomendariam a IES é do curso de direito. Na IES B, 

54,3% dos alunos de administração, 59,3% dos alunos de ciências contábeis e 50% dos alunos 

de direito não recomendariam a instituição. De acordo com esses resultados, os alunos da IES 

A estão mais propensos a recomendar sua instituição do que os alunos da IES B na qual, a 

maioria dos alunos afirmou que não recomendaria a IES.  

Para Eberle, Milan e Lazzari (2010), os alunos mais satisfeitos estão mais 

propensos a recomendar a instituição, isso é evidenciado pelos resultados obtidos nessa 

pesquisa, visto que os alunos mais satisfeitos são os da IES A e essa IES seria recomendada 

por um percentual de alunos bem maior que a IES B. 

Quanto à instituição ter sido a primeira escolha do aluno, 60,8% respondeu sim. 

Na análise que considerou a IES e o curso, mais de 60% dos alunos dos cursos de 

administração, ciências contábeis e direito da IES A afirmaram que a instituição foi a primeira 

escolha. Na IES B, 60% dos alunos de administração tiveram a IES como primeira escolha, 

enquanto para 51,9% dos alunos de ciências contábeis e 53,8% dos alunos de direito a 

instituição não foi a primeira escolha. 

Em relação ao fator mais importante oferecido pela IES, o ensino (ENS) obteve 

30,2% das respostas, os professores (PRO) 16,4% e a localização (LOC) 11,6%. Na IES A, o 

fator mais importante para os alunos de administração e ciências contábeis foi o ensino, com 

percentuais de 43,7% e 36,8%, respectivamente. Para os alunos de direito da IES A, o fator 

considerado mais importante foi a localização com 28%. Na IES B, os alunos de 

administração consideram o fator mais importante os professores (PRO) com 37,1%. Os 
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alunos de ciências contábeis afirmaram que não há fator mais importante na IES B, 29,6% 

responderam nada (NAD). No curso de direito, os fatores com maior percentual foram 

professores e nada, ambos obtiveram 26,9% das respostas. 

Para a questão que trata sobre o desenvolvimento de ações que promovem o 

empreendedorismo, 79,9% dos alunos afirmaram que as IES desenvolvem sim essas ações. 

Na IES A, 90,8% dos alunos de administração, 92,6% de ciências contábeis e 64% de direito 

responderam que a IES desenvolve ações que promovem o empreendedorismo. Na IES B, 

85,7% dos alunos de administração responderam sim, enquanto 51,9% dos alunos de ciências 

contábeis responderam não. No curso de direito, a IES B teve 50% de respostas sim e 50% de 

respostas não. As ações desenvolvidas pelas IES envolvem cursos, palestras, feiras, eventos e 

seminários de incentivo ao empreendedorismo dos alunos. Todavia, diversos alunos 

classificaram essas ações como insuficientes ou mal organizadas em ambas as instituições, o 

que pode explicar o motivo pelo qual alunos de alguns cursos afirmaram que a IES não 

promove tais ações, pois, essas ações não conseguem atingir os alunos de todos os cursos. 

Em relação ao que precisa ser melhorado, os principais fatores apresentados pelos 

alunos foram o atendimento (ATE) com 31,3%, a estrutura física (E.FÍ.) com 18,3% e tudo 

(TUD) com 15,3%. Na IES A, o atendimento obteve o maior percentual em todos os cursos. 

Na IES B, o atendimento teve o maior percentual no curso de administração, com 37,1%. Nos 

cursos de ciências contábeis e direito o maior percentual foi para tudo, com 51,9% e 50%, 

respectivamente. No fator atendimento, os alunos identificaram a necessidade de melhorias na 

central de relacionamento, call center e nas coordenações dos cursos nas duas IES. Na IES B, 

observa-se a insatisfação dos alunos de ciências contábeis e direito com diversos fatores, visto 

que maioria desses afirmou que tudo precisa ser melhorado na instituição. 

Na visão global das IES, o nível de satisfação dos alunos dos cursos de 

administração e ciências contábeis da IES A são maiores que na IES B e no curso de direito 

os mais satisfeitos são os alunos da IES B. A IES A seria recomendada por maioria dos alunos 

dos três cursos, enquanto a IES B obteve maioria nesse quesito apenas no curso de 

administração. A IES A foi a primeira escolha para mais de 60% dos alunos nos três cursos e 

a IES B obteve esse resultado apenas no curso de administração, enquanto nos outros cursos, 

mais de 50% dos alunos disseram que a instituição não foi sua primeira escolha. Na IES A, os 

fatores considerados como mais importantes foram o ensino e a localização e na IES B foram 

os professores e nada. Na IES A, a maioria dos alunos nos três cursos afirmou que a 

instituição promove ações de empreendedorismo e na IES B esse resultado foi obtido apenas 

no curso de administração. Na IES A, o que precisa ser melhorado, conforme os maiores 
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percentuais, nas opiniões dos alunos dos três cursos é o atendimento. Esse fator também 

obteve maior percentual entre os alunos de administração da IES B, e mais de 50% dos alunos 

de ciências contábeis e direito disseram que tudo precisa ser melhorado nessa instituição.  

 

 

4.6 MATRIZ DE IMPORTÂNCIA VERSUS DESEMPENHO E COMPARAÇÃO DOS 

RESULTADOS COM OS ÍNDICES DO MEC 

 

 

A matriz de importância versus desempenho proporciona à organização o 

conhecimento dos atributos e dimensões considerados como mais relevantes para os clientes, 

ao mesmo tempo em que permite a percepção dos atributos e dimensões que precisam ser 

melhoradas para atender as expectativas dos clientes. 

As IES podem utilizar essa ferramenta para obter o conhecimento da percepção 

dos alunos quanto à importância dos atributos de qualidade e o desempenho da instituição no 

desenvolvimento das atividades referentes a cada um desses atributos. Pode-se, dessa 

maneira, obter informações acerca do desempenho da IES nos quesitos considerados pelos 

alunos como mais importantes. 

A matriz de importância versus desempenho foi desenvolvida utilizando-se as 

informações obtidas por meio da análise univariada para o desempenho e a importância dos 

fatores nas IES A e B que apresenta os resultados da segunda etapa do questionário e a 

atribuição de conceitos para o desempenho e a importância dos atributos de qualidade 

analisados conforme as dimensões ensino, professores, estrutura física, serviços e intangíveis, 

e de acordo com as respostas dos alunos das IES A e B. 

A matriz de importância versus desempenho é formada por quadrantes que 

correlacionam as informações sobre o desempenho e sobre a importância dos fatores. No 

quadrante A (concentrar aqui) encontram-se os fatores com alta importância e desempenho 

razoável, ou seja, os quesitos que os clientes consideram importantes e que a organização não 

tem desenvolvido satisfatoriamente; no quadrante B (mantenha o bom trabalho), estão os 

quesitos que tem o desempenho e a importância satisfatória na visão dos clientes; o quadrante 

C (baixa prioridade) encontram-se os fatores nos quais a organização não tem um bom 

desempenho, porém, esses também não são considerados como muito importantes pelos 

clientes; o quadrante D (possível exagero) é formado pelos atributos com excelente 

desempenho, mas que tem pouca importância para os clientes (MARTILLA; JAMES, 1977).   
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Nesse contexto, a Figura 4.1 apresenta a matriz de importância versus 

desempenho elaborada com os resultados referentes à IES A, considerando as dimensões de 

qualidade analisadas. Os fatores que obtiveram um conceito para importância acima de 3,00 

estão nos quadrantes A e B e os fatores que tiveram valores maiores que 3,00 para o 

desempenho estão nos quadrantes B e D. 

 

Figura 4.1 - Matriz de importância versus desempenho IES A - Dimensões 

 

Na IES A, todas as dimensões estão no quadrante B, o que denota o bom 

desempenho da instituição em todas as dimensões. Pode-se observar que a dimensão com 

menor desempenho é a de serviços e com menor importância a dimensão de intangíveis. A 

dimensão que obteve um conceito maior em importância e desempenho foi a estrutura física. 

Os fatores que mais influenciaram nesse resultado podem ser observados na Figura 4.2. 
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Figura 4.2 - Matriz de importância versus desempenho IES A - Dimensões e atributos 

 

Na IES A, apenas um atributo obteve desempenho com média inferior a 3, a 

Inserção Internacional (I.I.), por esse motivo foi o único fator da IES no quadrante A. Desse 

modo, considera-se a necessidade de melhoria nesse quesito importante para os alunos. 

Contudo, o resultado obtido é favorável à instituição, pois demonstra a satisfação dos alunos 

com o desempenho da IES em quase todos os atributos. A matriz de importância versus 

desempenho da IES B apresenta resultados bastante diversos da matriz da IES A. Esse 

resultado pode ser observado na Figura 4.3. 
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Figura 4.3 - Matriz de importância versus desempenho IES B - Dimensões 

 

A matriz de importância versus desempenho da IES B demonstra a necessidade de 

melhorias nas dimensões de intangíveis, estrutura física e serviços, visto que essas tiveram 

uma média geral de desempenho inferior a 3 enquanto a média para a importância está acima 

desse valor e esses quesitos ocupam o quadrante A, o que denota que essas dimensões 

precisam de um maior esforço da instituição para que o seu desempenho alcance um nível 

satisfatório visto que os alunos as consideram importantes. Essa matriz é detalhada na Figura 

4.4, na qual são apresentados os fatores de cada uma das dimensões. 
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 Figura 4.4 - Matriz de importância versus desempenho IES B - Dimensões e atributos 

 

Na IES B, 50% dos atributos que formam as cinco dimensões da qualidade estão 

localizados no quadrante A (Concentrar aqui). Pode-se observar o baixo desempenho da 

instituição em fatores considerados importantes pelos alunos visto que todos os fatores com 

desempenho insatisfatório têm um elevado grau de importância. A matriz apresenta os 

atributos nos quais a instituição tem a necessidade de introduzir melhorias para atender as 

expectativas dos clientes. Esses atributos incluem todos os que foram analisados na dimensão 

serviços, 60% da dimensão intangíveis e aproximadamente 66% da dimensão estrutura física. 

A dimensão professores é a única que não tem nenhum dos atributos no quadrante A. O 

resultado da matriz demonstra as áreas da IES B que precisam de melhorias no desempenho 

para que possa atingir um nível que satisfaça aos seus alunos. 

Além da matriz de importância versus desempenho, optou-se também por 

desenvolver uma comparação dos resultados da pesquisa com os índices divulgados pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), que é o órgão governamental responsável pela 

avaliação das Instituições de Ensino Superior no Brasil. 

Uma comparação tendo essa mesma abordagem foi realizada por Sandmaung e 

Khang (2013), que compararam seus resultados com os índices obtidos pela organização 

governamental que avalia a qualidade das IES na Tailândia e observaram uma 

incompatibilidade entre os resultados do estudo e os obtidos pela organização. Nessa 
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comparação, o fator visto como mais importante pelo público alvo da pesquisa não consta nos 

resultados da avaliação da organização governamental. 

No que se refere à comparação dos resultados desta pesquisa com os índices do 

MEC, foram comparados os resultados das IES A e B obtidos por meio do cálculo da média 

geral de desempenho das IES a partir da média de cada dimensão de qualidade, conforme os 

valores encontrados na análise univariada, com os índices utilizados pelo MEC nas avaliações 

das IES. 

Os índices do MEC utilizados para essa comparação foram o Conceito 

Institucional (CI) e o Índice Geral de cursos (IGC). O CI é um indicador obtido através da 

avaliação in loco realizada por especialistas do MEC com o intuito de validar o IGC. O CI 

varia de 1 a 5, os valores 1 e 2 são considerados ruins, o valor 3 regular e os valores 4 e 5 são 

considerados como muito bons (INEP, 2008). 

O IGC é um indicador resultante da avaliação da qualidade das IES considerando 

todos os seus cursos. O IGC utiliza uma escala de 0 a 500 pontos que define os conceitos de 1 

a 5 (INEP, 2008). A métrica usada para transformar o IGC em conceito é apresentada na 

Tabela 4.61. 

 

Tabela 4.61 - Métrica de transformação do IGC contínuo em conceito 

 
Fonte: INEP, 2008. 

 

O Conceito Institucional da IES A é 4 e o IGC contínuo de 3.1608 o que faz com 

que o conceito do IGC seja 4. Esses valores são considerados como muito bons e são 

semelhantes aos valores obtidos nesta pesquisa, na qual a média geral de desempenho para as 

dimensões de qualidade na IES A foi de 3,63. Todavia, pode-se observar que mesmo sendo 

valores próximos, os resultados da pesquisa apresentam um conceito entre regular e bom 

enquanto os índices do MEC demonstram um conceito como sendo muito bom.    

Na IES B, o Conceito Institucional alcançou um valor 3 e o IGC teve 2.6434 

pontos, o que gera um conceito de IGC 3, sendo os dois valores considerados como regulares. 

Os resultados da pesquisa apresentam o valor geral de desempenho de 2,92, o que posiciona o 



117 

 

desempenho da IES entre ruim e regular, e demonstra um desempenho um pouco abaixo dos 

índices do MEC. 

Considerando os valores encontrados por meio desta pesquisa, pode-se observar 

que o desempenho das duas IES é visto por seus alunos como um pouco inferior ao que os 

índices do MEC explicitam. Contudo, os índices seguem a mesma ordem na qual a IES A 

alcançou um resultado superior ao da IES B denotando um melhor desempenho e um nível de 

qualidade mais elevado. 

 

 

4.7 PROPOSTAS DE MELHORIAS PARA AS IES A E B 

 

 

As propostas de melhorias foram desenvolvidas considerando os resultados gerais 

das IES nas dimensões de qualidade analisadas e os fatores correspondentes ao nível geral de 

satisfação com a IES, o fator mais importante oferecido pela IES e o ranking acerca do que 

precisa ser melhorado em cada uma das IES participantes da pesquisa. Essas propostas são 

apresentadas de acordo com as IES A e B, conforme os resultados gerais e os cursos de 

Administração, Ciências Contábeis e Direito. 

 

 

4.7.1 Propostas de melhorias para a IES A 

 

 

Na IES A pode-se observar que os resultados referentes às dimensões de 

qualidade estão todos classificados entre os conceitos regular e bom, posicionados na matriz 

de importância versus desempenho no quadrante B (mantenha o bom trabalho) o que 

demonstra a necessidade de manter o nível de desempenho desenvolvido atualmente, sem a 

necessidade de grandes melhorias para satisfazer aos seus alunos. 

Quando considerados os atributos de qualidade, o fator relacionado à Inserção 

Internacional (I.I./D) foi posicionado no quadrante A (concentrar aqui), o que representa um 

desempenho abaixo do esperado pelos alunos e, portanto, a necessidade de investimentos no 

relacionamento da instituição com o mercado internacional para proporcionar aos estudantes a 

possibilidade de fazer intercâmbios acadêmicos e no campo do trabalho. 
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A avaliação das dimensões de qualidade na IES realizada de acordo com os cursos 

revelou uma maior insatisfação dos alunos do curso de Direito com o desempenho da IES. As 

médias de cada dimensão foram todas menores que as atribuídas pelos alunos dos outros 

cursos, e três dessas médias tiveram um valor menor que 3,00, o que classifica o desempenho 

da IES nas dimensões professores, serviços e intangíveis entre ruim e regular. 

O nível de satisfação da maioria dos alunos está entre 76% e 100% nos cursos de 

Administração e Ciências Contábeis. No curso de Direito, a maioria dos alunos afirmou que 

seu nível de satisfação com a IES está entre 26% e 50%. O fator mais importante para os 

alunos de Administração e Ciências Contábeis é o ensino, enquanto para os alunos de Direito 

é a localização. E o maior percentual no ranking de melhorias foi no fator atendimento, 

conforme a percepção dos alunos dos três cursos participantes. 

De modo geral, os resultados relacionados ao desempenho da IES A, denotam a 

necessidade de melhorias que envolvam a IES de forma global para o alcance da satisfação 

dos alunos em todos os cursos, podendo-se verificar a insatisfação com o desempenho da IES 

por parte de um grupo específico, os alunos do curso de Direito.  

Os alunos do curso de Direito avaliaram a IES apresentando uma percepção 

diferenciada dos demais, o que pode estar relacionado às ações desenvolvidas nos campos 

específicos para esse curso como o desempenho dos professores, os serviços ligados à 

coordenação, atividades extracurriculares e toda a relação de custos versus benefícios. 

Quanto ao que precisa ser melhorado, pode-se observar uma opinião majoritária 

em todos os cursos no que se refere à necessidade de melhorias no atendimento. Esse fator 

pode envolver atividades de relacionamento da instituição com os alunos, como: centrais de 

atendimento, call centers, setores financeiros e acadêmicos. 

Logo, observando-se os resultados, pode-se concluir que na IES A, as melhorias 

necessárias são, sobretudo, em pontos específicos no desempenho da instituição, no que 

envolve as atividades ligadas ao curso de Direito e ao atendimento aos alunos, de forma geral, 

podendo-se também considerar a possibilidade de que os alunos de Direito tenham 

apresentado menor satisfação com o desempenho da IES por terem um nível de exigência 

mais elevado que os demais alunos.  
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4.7.2 Propostas de melhorias para a IES B 

 

 

Na IES B, as dimensões Intangíveis, Estrutura Física e serviços foram 

consideradas entre os conceitos ruim e regular, e seu posicionamento na matriz de 

importância versus desempenho foi no quadrante A (concentrar aqui) demonstrando a 

necessidade de melhorias em diversas áreas da instituição. 

Quando considerados os atributos de cada uma das dimensões de qualidade, pode-

se observar que apenas os atributos da dimensão professores estão todos posicionados no 

quadrante B (mantenha o bom trabalho), enquanto nas demais dimensões verifica-se a 

necessidade de melhorias em diversos atributos.  

As necessidades de melhorias observadas foram: na dimensão ensino: organização 

e objetivos claros e contato com o pessoal acadêmico; na dimensão estrutura física: 

instalações físicas e campus; na dimensão serviços: biblioteca, infraestrutura de serviços, 

serviços de apoio e processos não acadêmicos; na dimensão de intangíveis: atividades 

extracurriculares, inserção internacional, facilidade de interação com a indústria e o mercado 

de trabalho, relação custos versus benefícios, imagem e reputação da IES e contribuição para 

o desenvolvimento de competências genéricas. 

Os alunos que atribuíram os menores valores para o desempenho em todas as 

dimensões foram os do curso de Ciências Contábeis, que avaliaram o desempenho de todas as 

dimensões classificando-os entre ruim e regular, e no caso da dimensão serviços, entre 

péssimo e ruim. No entanto, pode-se verificar uma insatisfação por parte da maioria dos 

alunos de todos os cursos, demonstrando que suas expectativas em relação à IES não estão 

sendo atendidas de modo satisfatório.  

O nível de satisfação nos cursos de Administração e Ciências Contábeis ficou 

entre 26% e 50% na opinião da maior parte dos alunos, e entre 51% e 70% para a maioria dos 

alunos de Direito. O fator considerado mais importante para a maioria dos alunos de 

Administração e Ciências Contábeis foi o ensino, e para os alunos de Direito a localização. Os 

alunos de todos os cursos apontaram o atendimento como o fator que mais precisa de 

melhorias. 

Os resultados da avaliação do desempenho da IES B por parte de seus alunos 

demonstram a necessidade de melhorias nos diversos processos que a instituição desenvolve. 

Para que os alunos permaneçam na instituição e tenham suas expectativas satisfeitas é 

necessário que se realizem ações de revisão permanente dos processos e serviços, com o 
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intuito de inserir novas técnicas e métodos diferenciados de desenvolver as atividades para 

alcançar o nível de desempenho desejado pelos alunos atuais e manter-se competitiva no 

mercado de forma a conquistar novos alunos no curto e longo prazos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O Ensino superior é uma área de grande expansão no Brasil, sendo em sua 

maioria composta por instituições privadas que buscam atender a demanda de estudantes por 

profissionalização. Com o crescimento no número de IES privadas, o nível de exigência dos 

alunos também se elevou, de forma que, no momento de escolher uma IES e um curso, os 

estudantes consideram diversos fatores, dentre os quais a qualidade tem se destacado como 

determinante. 

Para permanecer nesse mercado em que a concorrência e as exigências são cada 

vez maiores, as IES precisam estabelecer estratégias que lhes permitam considerar variáveis 

internas e externas para o alcance da competitividade. Nesse sentido, o conhecimento dos 

atributos de qualidade que interferem na escolha dos alunos é indispensável para que uma 

instituição defina seus cursos de ação e os meios para atingir seus objetivos. 

Destarte, a presente dissertação ressalta como problema de pesquisa: Quais as 

escolhas estratégicas utilizadas nas Instituições de Ensino Superior Privadas da cidade do 

Natal/RN para permanecerem no mercado competitivo. Para a compreensão desse problema 

formulou-se um objetivo geral que é Avaliar as Instituições de Ensino Superior Privadas da 

cidade do Natal/RN, quanto às estratégias adotadas para permanecerem no mercado. 

Com a finalidade de responder à problemática e alcançar os objetivos propostos 

nesta dissertação utilizaram-se pesquisas científicas para a construção de um arcabouço 

teórico que contemplasse as temáticas referentes à estratégia, Ensino Superior no Brasil e 

qualidade nas Instituições de Ensino Superior.  

A partir desses estudos estruturou-se cinco dimensões para avaliação da qualidade 

nas Instituições de Ensino Superior. Essas dimensões são referentes ao ensino, professores, 

estrutura física, serviços e intangíveis e possibilitaram a análise da qualidade das IES sob a 

percepção dos alunos. 

A revisão da literatura existente proporcionou a definição das etapas e da estrutura 

desta pesquisa, delimitando os meios para a coleta e análise dos dados. O método construído 

consta de construtos que apresentam os atributos abordados em cada dimensão de qualidade 

avaliada. Esses construtos foram utilizados para elaboração do instrumento de coleta de 

dados, um questionário, que foi aplicado aos discentes de duas IES e obteve as informações 

necessárias para a análise estatística descritiva, univariada e bivariada, para a formulação de 
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uma matriz de importância versus desempenho e para a comparação com os índices de 

qualidade do MEC.  

Os objetivos desta dissertação foram alcançados ao avaliar as estratégias das IES 

tendo como base os atributos e dimensões de qualidade elencados. Esses objetivos visam à 

compreensão das estratégias das IES com base na percepção dos alunos, a avaliação da 

qualidade por meio de ferramentas estratégicas, a comparação dos resultados e a contribuição 

para a melhoria no desempenho das IES. 

O primeiro objetivo específico desta dissertação é Compreender e explicitar as 

escolhas estratégicas das Instituições de Ensino Superior privadas da cidade do Natal/RN - 

por meio da avaliação da qualidade das IES pôde-se compreender quais as estratégias 

adotadas para a competitividade. A qualidade foi observada como um fator determinante para 

a permanência das IES no mercado e os atributos e dimensões analisadas permitiram o 

conhecimento das escolhas das IES e as necessidades relacionadas às melhorias no 

desempenho das IES no desenvolvimento das atividades relevantes para a satisfação de seus 

alunos. 

O objetivo de Avaliar a percepção dos discentes em relação à qualidade das 

Instituições de Ensino Superior - foi atingido na análise dos dados realizada por meio da 

descrição dos resultados da primeira etapa que abordou questões referentes ao perfil e 

caracterização dos discentes. A segunda etapa, identificação dos fatores de qualidade, foi 

avaliada considerando os valores, atribuídos pelos alunos, para o desempenho e importância 

de cada um dos atributos de qualidade, conforme as dimensões que compõem. A terceira 

etapa analisou a visão global dos alunos quanto à qualidade das IES. 

Os resultados foram apresentados por meio da análise descritiva da amostra que 

envolveu as três etapas do questionário considerando os dados de uma forma geral. Após essa 

seção, os resultados foram analisados conforme as IES e os cursos de graduação participantes 

da pesquisa: administração, ciências contábeis e direito. Essa análise descritiva por IES e 

cursos também utilizou os dados das três etapas do instrumento de coleta de dados. 

A terceira seção destinada à análise dos dados foi desenvolvida por meio de uma 

análise univariada que utilizou os dados acerca das dimensões e atributos de qualidade. Os 

resultados dessa análise demonstraram um maior desempenho nos atributos de qualidade na 

IES A que obteve uma média geral de 3,63, o que posiciona seu desempenho entre os 

conceitos regular e bom. Na IES B, a média geral de desempenho nos atributos de qualidade 

foi de 2,92, o que lhe atribui um conceito entre ruim e regular. 
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A análise bivariada foi a quarta seção de apresentação dos resultados. Para essa 

análise utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman, aplicado aos dados referentes aos 

atributos e dimensões de qualidade. Por meio desse coeficiente, foram observadas as 

correlações entre os atributos de qualidade de acordo com as respostas dos alunos de cada um 

dos cursos participantes da pesquisa. 

Para o alcance do terceiro objetivo - Construir a matriz de importância versus 

desempenho das estratégias das IES observadas - utilizou-se as informações obtidas na 

análise univariada para o desempenho e a importância dos atributos de qualidade nas IES A e 

B para estruturar uma matriz de importância versus desempenho. Na matriz elaborada com as 

médias das dimensões da IES A, observou-se que todas as dimensões encontram-se no 

quadrante B (mantenha o bom trabalho) e considerando-se os atributos, constatou-se que 

apenas a Inserção Internacional (I.I.) está posicionada no quadrante A (concentrar aqui), o que 

denota a necessidade de melhorias relacionadas a esse atributo. 

Na matriz da IES B, as dimensões Intangíveis, Estrutura Física e Serviços foram 

posicionadas no quadrante A (concentrar aqui) denotando que o desempenho da IES nessas 

dimensões precisa ser elevado. Quando foram considerados os atributos, observou-se que 

50% desses estavam no quadrante A, e apenas a dimensão professores não possui atributos 

nesse quadrante. 

O quarto objetivo - Comparar os indicadores do MEC a respeito de qualidade 

das IES privadas da cidade do Natal/RN com os dados obtidos na pesquisa - constatou-se que 

os resultados desta pesquisa são semelhantes aos obtidos pelo MEC e que, a IES A apresenta 

um melhor desempenho que a IES B em ambos os resultados. Desse modo, foi constatada a 

necessidade de melhorias, sobretudo, no desempenho da IES B.  

Para atingir o objetivo de Propor um modelo de diagnóstico para auxiliar nas 

estratégias e decisões organizacionais das IES - foram elaboradas propostas de melhorias 

para as IES A e B. As propostas de melhorias apresentam os pontos em que as instituições 

não estão sendo capazes de alcançar o nível de desempenho desejado por seus alunos e 

identificam oportunidades de mudanças que podem contribuir para que o desempenho das IES 

possa ser elevado e, assim, possam reter seus atuais alunos e atrair novos alunos no curto e 

longo prazos. 

A problemática de pesquisa foi respondida podendo-se conhecer as estratégias 

adotadas pelas IES para permanecerem competitivas no mercado. Desse modo, acredita-se 

que a presente pesquisa contribui para a melhoria do desempenho das IES e para o debate 
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acerca da qualidade como fator estratégico para as Instituições de Ensino Superior privadas na 

cidade do Natal. 

A abordagem deste trabalho proporciona o preenchimento de uma lacuna na 

literatura, ao correlacionar as estratégias adotadas pelas IES com os atributos de qualidade 

identificados nas pesquisas sobre qualidade no ensino superior (TSINIDOU; 

GEROGIANNIS; FITSILIS, 2010; KHOSRAVI ET AL, 2013; MAZUMDER, 2013; 

SANDMAUNG; KHANG, 2013), de modo que, ao elencar as dimensões de qualidade para a 

avaliação das IES, pode-se desenvolver uma análise fundamentada em uma abordagem que 

considera o desempenho e a importância dos atributos em um panorama estratégico.   

Como propostas para trabalhos futuros ressaltam-se: a avaliação panorâmica da 

qualidade nas IES, considerando a percepção dos demais stakeholders como os professores, 

funcionários, gestores, empregadores e órgãos governamentais, com a finalidade de obter um 

resultado mais amplo acerca da relação entre o desempenho observado pelos stakeholders e a 

qualidade dessas instituições; uma análise estratégica das IES utilizando-se diferentes fatores 

que influenciam na competitividade e permanência dessas instituições no mercado. 
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APÊNDICE A - CARTA CONVITE PARA A PESQUISA 

 

                      UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE NORTE                 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

 

Vimos por meio deste apresentar a aluna Daiane Alves dos Santos, que está 

desenvolvendo uma pesquisa de mestrado intitulada “Análise estratégica das Instituições de 

Ensino Superior privadas da Cidade do Natal”, neste departamento, com o apoio da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

As Instituições de Ensino Superior são responsáveis pela formação de 

profissionais que atendam as exigências sociais e mercadológicas. Suas ações visam à geração 

e disseminação de conhecimento para a sociedade por meio do exercício do tripé: pesquisa, 

ensino e extensão.  

Para continuarem competitivas as IES precisam implantar estratégias bem 

definidas para satisfazer seus clientes e enfrentar a concorrência. Temos como objetivo 

Avaliar as Instituições de Ensino Superior Privadas da Cidade do Natal, quanto às estratégias 

adotadas para permanecerem no mercado, mediante a análise dos atributos de qualidade no 

que concerne às dimensões de ensino, docentes, estrutura física, serviços e intangíveis. 

Considerando a relevância do tema exposto, vimos solicitar a participação desta 

Instituição na presente pesquisa, o que consistirá na aplicação de um questionário com os 

alunos. Ao final do projeto, a Instituição receberá uma cópia dos resultados finais e será 

convidada a participar de uma reunião para a apresentação dos resultados. 

Agradecemos antecipadamente pela atenção enquanto destacamos a importância 

da participação desta Instituição, para o alcance do objetivo proposto no projeto em 

referência. 

Cordiais saudações, 

Contato: Daiane Alves dos Santos 

Mestranda em Engenharia de Produção - PEP/UFRN 

daianetourosrn@hotmail.com 

 

Coordenação: Mariana Rodrigues de Almeida 

Departamento de Engenharia de Produção - UFRN 

mailto:daianetourosrn@hotmail.com
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almeidamariana@yahoo.com 

mailto:almeidamariana@yahoo.com
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO 

 

Apresentação da pesquisa 

 

O presente questionário é instrumento de coleta da pesquisa de Mestrado de Daiane Alves dos Santos, coordenada pelo professor Dr. Jamerson 

Viegas Queiroz. Sua participação é de extrema importância para realização desta pesquisa e as suas respostas são sigilosas. Além disso, os resultados da 

pesquisa poderão contribuir para que esta Instituição adote estratégias que promovam uma melhoria no atendimento das necessidades de seus alunos. 

 

 

PRIMEIRA ETAPA - Perfil e caracterização dos discentes 

 

 

1. Sexo 

 

 (  ) Masculino  (  ) Feminino 

 

2. Faixa Etária 

 

 (  ) Até 20 anos (  ) De 21 à 25 anos (  ) De 26 à 30 anos  

 (  ) De 31 à 35 anos (  ) Acima de 35  

 

3. Qual a sua Situação profissional? 

 

 (  ) Estudante  (  ) Empregado (  ) Desempregado  

 (  ) Autônomo  (  ) Aposentado 
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4. Quantos anos de experiência profissional? 

  

 (  ) 0 - Não tenho experiência  (  ) De 1 à 5 anos (  ) De 6 à 10 anos  

 (  ) De 11 à 15 anos   (  ) Acima de 15 anos 

 

 

 

SEGUNDA ETAPA - Identificação de fatores de qualidade nas IES 

 

 

1. Utilize a escala a seguir para responder a segunda etapa do questionário indicando sua opinião acerca de cada fator apresentado no 

quadro. Conforme esta escala, o quesito DESEMPENHO é referente ao nível de rendimento da instituição no desenvolvimento das atividades ou 

atributos apresentados para o alcance da satisfação de seus alunos, representa o desempenho da instituição na realização das ações apresentadas 

para serem avaliadas. A IMPORTÂNCIA está relacionada à capacidade que cada fator apresenta na satisfação dos alunos quanto à qualidade da 

IES e o valor atribuído a estes fatores considerando a satisfação dos alunos desta instituição.  

 

 

ESCALA 

DESEMPENHO 

Péssimo  Ruim Regular Bom Ótimo 

1 2 3 4 5 

IMPORTÂNCIA 

Sem importância De pouco importância Indiferente Importante Muito importante 

1 2 3 4 5 
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Indique sua opinião acerca do desempenho e da importância 

dos seguintes fatores na Instituição de Ensino Superior na 

qual você estuda: 

 

 

DESEMPENHO IMPORTÂNCIA 

Péssimo                                                    Ótimo Sem importância                        Muito importante 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ENSINO 

Organização e objetivos claros no processo de ensino            

Métodos de avaliação           

Carga de trabalho adequada (em classe e extraclasse)           

Conteúdo do curso           

Métodos de ensino           

Contato com pessoal acadêmico           

PROFESSORES 

Eficácia de aconselhamento           

Preocupação e disponibilidade para os alunos           

Entusiasmo e interesse           

Feedback sobre a aprendizagem           

Encorajamento da independência do aluno           

ESTRUTURA FÍSICA 

Instalações físicas (salas de aula, laboratórios, entre outros)           

Campus           

Localização (proximidade de casa, trabalho; acessibilidade)           
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DESEMPENHO 

 

IMPORTÂNCIA 

 

Péssimo                                                    Ótimo 

 

Sem importância                        Muito importante 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

SERVIÇOS 

Biblioteca (acervo, entre outros)           

Infraestrutura de serviços           

Serviços de apoio           

Processos não acadêmicos           

INTANGÍVEIS 

Envolvimento do aluno           

Ambiente acadêmico           

Contribuição com a carreira profissional            

Interação entre alunos           

Inserção internacional           

Imagem/Reputação da IES           

Contribuição para o desenvolvimento de competências 

genéricas  

          

Relação custo versus benefício           

Facilidade de Interação com a indústria, mercado de 

trabalho, entre outros. 

          

Atividades extracurriculares           
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TERCEIRA ETAPA - Visão global da Instituição de Ensino Superior (IES) 

 

1. Qual o seu nível de satisfação geral com a IES (0% a 100%)?  

 _____________________________________________ 

 

2. Você recomendaria esta instituição? 

 (  ) Sim (  ) Não  

 

3. Esta instituição foi sua primeira escolha? 

 (  ) Sim (  ) Não 

 

4. Qual o fator mais importante oferecido por esta IES? 

 _____________________________________________  

 

5. A Instituição desenvolve ações de promoção do Empreendedorismo dos alunos (cursos, debates, eventos, seminários, incubadora de 

empresas, entre outros)? 

 _____________________________________________ 

 

6. O que precisa ser melhorado? 

 _____________________________________________ 

 


