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RESUMO 

O presente estudo foi motivado em razão da diminuição de alunos no ingresso ao ensino 

médio do Colégio Franciscano Sant’Anna, instituição educacional confessional, da rede 

privada, que atua no mercado santa-mariense há 108 anos. Para isso desenvolveu-se uma 

pesquisa com base em grupo focal e entrevista em profundidade a fim de conhecer a 

percepção e a motivação em relação à imagem da marca do colégio. Por integrar o mercado 

educacional, mudam-se as relações entre alunos, pais; e escola e essa passa a ser prestadora de 

serviço. Logo, questões orientadas pelo marketing educacional, passam a fazer parte da sua 

rotina, dentre elas o cuidado com a imagem de marca. As conclusões apontam percepções e 

motivações de alunos e pais, em relação à imagem da marca dessa instituição. 

 

Palavras-chave: Marketing Educacional, Colégio Franciscano Sant’Anna, Percepção, 

Motivação. 

 

 

ABSTRACT 

The present study was motivated because of a decline in students entering the high school 

Sant'Anna Franciscan College, sectarian educational institution, the private network, which 

operates in santa-Mariense market 108 years ago. Developed for this research based on focus 

groups and in depth interviews to ascertain the perception and motivation in relation to the 

image of the college brand. By integrating the educational market, changing the relationships 

among students, parents, and school and this happens to be a service provider. Therefore, 

issues oriented educational marketing, become part of your routine, among them the care of 

the brand image. The findings suggest perceptions and motivations of students and parents in 

relation to the brand image of the institution. 

 

Keywords: Marketing Education, Franciscan College Sant'Anna, Perception, Motivation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A era do conhecimento, vivenciada hoje, provocou mudanças intensas e volumosas 

nas organizações
1
. Os valores, anteriormente atribuídos aos bens materiais e ao patrimônio, 

passaram a ser conferidos aos recursos intangíveis, como a informação, o conhecimento e, 

principalmente, o intelectual dos recursos humanos. As novas variáveis, presentes no 

mercado deste novo tempo, exigem uma mudança nos paradigmas organizacionais, conforme 

apresenta Chiavenato (1999). Há uma nova ordem mundial e “os efeitos da globalização 

abriram as fronteiras, adentrando em diferentes línguas e costumes, criando uma aldeia 

global” (MENEGHELLI, 2009, p. 2). Houve o aumento da disputa por mercados 

consumidores e também nasceram oportunidades inéditas de prosperidade para as 

organizações. Por outro lado, tais mudanças foram extremamente exigentes.  

Os novos recursos tecnológicos geraram mudanças significativas, tanto no perfil das 

organizações e administradores (gestores
2
), como de consumidores. Conforme Meneghelli 

(2009, p. 7) a “era da informação e da globalização do mundo dos negócios, a crescente 

mudança e a instabilidade ambiental não comportam mais o antigo modelo organizacional”. 

Por isso as organizações se tornaram instáveis havendo necessidade de mudanças e 

adaptações. Assim sendo, o século XXI evocou modernização tanto os aspectos estruturais e 

tecnológicos quanto os humanos, culturais e intelectuais. A competitividade forçou as 

organizações a realização de planejamento constante e avaliação permanente.  

Nesse contexto dinâmico e exigente se inserem as organizações privadas, que nessa 

pesquisa serão chamadas de instituições, uma vez que essa terminologia se ajusta melhor ao 

universo de pesquisa, formado por uma Instituição Educacional da Rede Privada de Santa 

Maria, situada no mercado educacional. Seus clientes são alunos e pais de alunos, que 

almejam resultados promissores, mediante oferecimento de uma educação pedagogicamente 

inovadora, adequada à tecnologia; no uso fruto de estruturas físicas confortáveis e 

acolhedoras; no contato com profissionais qualificados; na busca por uma formação holística 

dos alunos e no trato com funcionários competentes em todos os âmbitos da escola, dentre 

outros.  O cumprimento desses requisitos deve justificar o investimento financeiro do cliente 

para o serviço prestado. Além desses fatores também existe a concorrência, a entrada de 

                                                 
1
 ORGANIZAÇÃO - Companhia, corporação, firma, organização ou instituição, ou parte destas, pública ou 

privada, sociedade anônima, limitada ou com outra forma estatutária que tem funções e estrutura administrativas 

próprias. Disponível em <http://www.portaldomarketing.com.br/Dicionario_de_Marketing.htm>. Acesso 28 out. 

2013. 
2
 GESTOR - s.m. Aquele que gere ou administra bens alheios. / Gerente, feitor. Disponível em 

<http://www.dicionariodoaurelio.com/> Acesso 10 agosto 2013. 
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novos concorrentes no mercado educacional, o surgimento de novas necessidades dos 

clientes. Ademais, o declínio de matrículas e o aumento da evasão.  

Considerando essa dinâmica, a presente pesquisa partiu da seguinte problemática: 

Qual é a percepção e motivação de pais e alunos da 1ª série do Ensino Médio, em relação à 

imagem da marca do Colégio Franciscano Sant’Anna?. Em busca da resolução desse 

problema, estabeleceu-se como objetivo geral: Analisar a percepção e a motivação de pais e 

alunos da 1ª série do Ensino Médio, em relação à imagem da marca do Colégio Franciscano 

Sant’Anna. Os objetivos específicos desse estudo foram: Apresentar a definição de imagem 

que o Colégio Franciscano Sant’Anna quer evidenciar junto ao seu público-alvo; Caracterizar 

o público-alvo que fará parte da pesquisa (pais e alunos); Identificar elementos que descrevem 

a percepção do público-alvo em relação à imagem da marca do Colégio Franciscano 

Sant’Anna; Comparar os elementos percebidos pelo público-alvo com a definição de imagem 

da marca do Colégio Franciscano Sant’Anna; Identificar o grau de motivação do público-alvo 

em relação à imagem da marca do Colégio Franciscano Sant’Anna e Analisar junto aos pais e 

estudantes da 1ª série do Ensino Médio. 

A escolha do tema pressupõe que o estudo possa ser útil à área da Comunicação Social 

– Publicidade e Propaganda, por analisar como se dá a percepção e a motivação dos clientes, 

em relação à imagem institucional da marca de uma instituição de ensino da rede privada da 

cidade de Santa Maria – RS, inserindo o pesquisador em um campo real, que pode ser 

gerenciado por profissionais de publicidade e propaganda, devido ao contexto atual que 

envolve as instituições de ensino da rede privada. Isso porque na cidade de Santa Maria há 

diversas instituições educacionais de ensino da rede privada, que concorrem entre si, na busca 

por alunos. Dentre elas destacam-se o Colégio Franciscano Sant’Anna, o Colégio Marista 

Santa Maria, os Colégios Riachuelo entre outros. Cada um deles construiu sua história, uma 

identidade e uma imagem. Nesse estudo, evidencia-se a importância do planejamento de 

marketing como ferramenta para que as instituições de ensino da rede privada pensem sobre 

seu posicionamento no mercado (imagem institucional de marca). Que ele sirva como 

inspiração para que as escolas identifiquem e invistam no seu diferencial competitivo, e 

também, que estabeleçam uma rotina de comunicação eficaz para manter e conquistar novos 

clientes, abrindo espaço aos publicitários para orientar esses processos. 

Os capítulos que serão tratados no decorre do trabalho são: Mercado educacional; 

Serviço educacional; Marketing; Marketing institucional; Marketing educacional; Imagem 

institucional; Marca; Comportamento do consumidor; Comportamento do consumidor de 

serviço educacional; Percepção; Motivação e dentro da Metodologia: Colégio Franciscano 
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Sant’Anna; Descrição e análise dos dados da pesquisa. A partir do estudo concluiu-se que a 

administração do Colégio Franciscano Sant’Anna e os clientes participantes da pesquisa tem 

uma imagem institucional de marca que revela percepções e motivações, satisfações e 

insatisfações em relação ao serviço educacional oferecido.  
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2 MERCADO EDUCACIONAL 

 

A educação, no Brasil, começou com os jesuítas, poucas décadas após o 

descobrimento. Eles tinham como objetivo inicial catequizar os índios e, mais tarde, 

estenderam essa instrução aos brancos e mestiços. Ela é prevista como direito social 

promovido pelo Estado, atualmente não é prestado, exclusivamente por ele. Como o “estado 

deixou de ser executor e passou a ser coordenador desse serviço” (COUTINHO, 2003, p.957), 

houve abertura para as instituições de ensino da rede privada.  Assim, coexistem o sistema 

Público e o sistema Privado de Educação. 

No Art. 19 da Lei nº 9394 de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) diz que as instituições de ensino podem ser classificadas 

administrativamente em escolas públicas e privadas. Na primeira, o Governo é o responsável 

pela fixação de cotas no orçamento geral, destinadas aos serviços educacionais, por analisar as 

necessidades a serem atendidas de imediato e estabelecendo os atributos suficientes para 

satisfazê-las. Já as instituições privadas são administradas e/ou mantidas por pessoas físicas 

ou jurídicas de direito privado. Ressalta-se, ainda que, pode haver a conciliação da gestão 

empresarial com o foco base: a educação. O Art. 20 da referida Lei acrescenta que as 

instituições privadas de ensino se enquadrarão nas seguintes categorias: particulares, 

comunitárias, confessionais e filantrópicas. 

De acordo com Alves (2009, p. 78), o ensino confessional privado: 

 

sempre contribuiu com a educação nacional, ao propor, desde os tempos da 

colonização, uma educação humanista, centrada no cidadão, enraizada nas convicções 

religiosas de nosso povo, prenhe de valores que projetam a dignidade da pessoa 

humana. 

 

Essa contribuição para formação de um espírito humanista é caraterística reconhecida 

até os dias atuais. Alves (2009) recorda que a escola confessional se propõe a formação 

integral baseada em valores humanistas e religiosos, sem perder de vista a necessidade de uma 

integração socialmente responsável do indivíduo à sociedade. Desta forma, a excelência 

acadêmica e a disciplina integram “naturalmente” sua tradição. O eixo da proposta educativa 

estaria na perspectiva ideológica da própria instituição, que, pela escola, também realiza sua 

missão de formação de líderes e de futuros profissionais competentes. A exigência de alto 

desempenho acadêmico seria uma condição de legitimação moral do lugar social 

tradicionalmente ocupado estes ‘herdeiros’ na sociedade. 
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Para a Revista Educação 
3
 “O entendimento de que a escola pública não garante ensino 

de qualidade é apontado como um dos propulsores da procura das escolas particulares por 

parte dessas famílias”. Assim, a valorização do saber e da disciplina que se consolida pelo 

corpo docente, reforçando o compromisso institucional e a coesão interna em torno dos 

valores da escola pode ser uma das expectativas de alunos e pais ao buscar a escola privada.  

Ademais, embora o nascimento da educação escolar brasileira tenha sido “da iniciativa 

privada, quando, em 1533, os Franciscanos fundaram, na Bahia o primeiro estabelecimento de 

ensino em terras de Santa Cruz” (ALVES, 2009, p. 71), originalmente ela não foi pensada 

como empresa. A trajetória da educação revela que,  

 

ao mesmo tempo em que é alvo da crítica de todos os matizes ideológicos por não 

responder às demandas sociais, passa por transformações de sua identidade 

histórica: de direito de cidadania – herdado do ideário liberal, da Revolução 

Francesa e do Estado de Bem-Estar, ou socialista – parece transformar-se a cada dia 

em um bem privado ou mercantil, isto é, moeda de troca entre indivíduos, entre 

indivíduos e organizações comerciais nacionais ou transnacionais, e mesmo entre 

nações nas suas transações mercantes (CAMARGO et al, 2003, p. 727). 

 

Nesse sentido, mesmo havendo a transformação da educação em bem privado ou 

mercantil, todo cidadão tem direito a ela, previsto na Constituição Brasileira. O que ocorre é 

que o Estado não consegue suprir toda a demanda existente e, nesse contexto surge um 

mercado significativo e crescente, para as instituições de ensino da rede privada, que 

passaram a realizar a educação com uma finalidade “mercadante” ou, comercial.  

Por isso, houve a introdução de mecanismos típicos de mercado empresarial ao 

ambiente educacional, e, palavras como “cliente” ou “consumidor” foram incorporadas ao  

vocabulário acadêmico.  Surgiu à preocupação com a inclusão de estratégias de estímulo à 

competição entre escolas, seja por meio de controle externo – via processos de avaliação, ou, 

ainda, pela pura e simplesmente pela transferência de serviços para o setor privado e, adaptar-

se a essas condições foi essencial para a sobrevivência da escola nesse mercado. 

O mercado onde se encontram as instituições de ensino privadas, escolas e 

universidades, é chamado ‘educacional’.  De acordo com Fridman (2000) o mercado 

educacional competitivo e próspero. Competitivo, porque, segundo o autor em tempos de 

globalização, o modelo empresarial do estabelecimento de ensino, é moldado ao 

neoliberalismo, colocando em evidência a competitividade, a organicidade da produção, o 

estímulo ao individualismo e ao mérito pessoal. Próspero, porque, apresenta também 

                                                 
3
 http://revistaeducacao.uol.com.br/textos/173/a-escalada-da-classe-c-235011-1.asp 
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variedade de possiblidades de investimento. Dentre elas, a opção por atuar em rede, parceria 

que alavanca ainda mais o ritmo de expansão numa perspectiva claramente empresarial. 

Então, o mercado educacional envolve a transformação do setor educacional em atividade 

mercantil.  

Na cidade de Santa Maria/RS, há várias instituições de ensino públicas e privadas. 

Para a realização dessa pesquisa, optou-se por relacionar algumas escolas privadas, a saber: 

Colégio Franciscano Sant’Anna
4
, que atua há mais de 100 anos na educação santa-mariense; 

Colégio Coração de Maria
5
 (80 anos); Colégio Marista Santa Maria

6
 (108 anos); Colégio 

Nossa Senhora de Fátima
7
 (61 anos), ambos confessionais, orientados por congregações 

religiosas; e os Colégios Riachuelo
8
 (20 anos); G10

9
 (8 anos) e Marco Polo

10
 (tempo que atua 

não identificado), que são leigos, não religiosos. Cada uma dessas instituições, embora com 

filosofias distintas, se propõem a oferecer à sociedade de Santa Maria, a educação escolar de 

crianças e jovens. Estabelecem, segundo Persona (2006), uma relação comercial com alunos e 

pais, pois, há um mercado disposto a pagar por algo e alguém fornece o que o mercado busca. 

Logo, a educação é um negócio e a escola é uma empresa.  

Por exigência da globalização passou-se a exigir práticas renovadas na gestão das 

escolas. Na relação com o mercado precisam unir sua filosofia às técnicas de marketing, para 

alcançar seus objetivos. Persona (2006, p. 02) reforça ainda não crer “que uma escola consiga 

sobreviver por muito tempo ou com a qualidade que o mercado exige se não planejar, 

desenvolver estratégias e até mesmo expor sua capacidade para o mercado”. Isto porque está 

relacionada a diferentes tipos de públicos com os quais tem de lidar no seu dia a dia. 

Considerando que o universo pesquisado situa-se entre as escolas da rede privada, 

verifica-se que, embora tenham identidades diferentes, ambas tem como finalidade primeira a 

educação escolar. Por isso Cobra e Braga (2004) recordam que elas precisam estabelecer 

estratégias consistentes de marketing, para se tornarem diferenciadas no mercado, 

necessitando estabelecer um posicionamento claro, para o serviço prestado, ou seja, o serviço 

educacional. 

 

 

                                                 
4
 SANT’ANNA. Disponível em <http://www.colegiosantanna.com.br> Acesso em 28 out 2013. 

5
 CORAÇÃO DE MARIA. Disponível em < http://www.coracaomaria.g12.br/> Acesso em 28 out 2013. 

6
 SANTA MARIA. Disponível em <http://www.colegiosmaristas.com.br/santamaria> Acesso em 28 out 2013. 

7
 FÁTIMA. Disponível em <http://www.colegiofatima.com.br/> Acesso em 28 out 2013. 

8
 RIACHUELO.  Disponível em <http://www.riachuelo.educacional.net/> Acesso em 28 out 2013. 

9
 G10. Disponível em <http://www.ceig10.com.br/colegiog10.com.br/site/ > Acesso em 28 out 2013. 

10
 MARCO POLO. Disponível em <http://www.marcopolocolegio.com.br/> Acesso em 28 out 2013. 
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2.1 SERVIÇO EDUCACIONAL 

 

Definir ‘serviço’ não é tarefa fácil, pois, o termo está associado a uma série de 

atividades, de âmbito pessoal, empresarial e governamental. Ao conceitua-lo, Kotler (1998, p. 

403) diz que é “é qualquer ato ou desempenho que uma parte pode oferecer a outra e que seja 

essencialmente intangível e não resulta na propriedade de nada. Sua produção pode ou não 

estar vinculada a um produto físico”. O autor destaca que ele é intangível e que, ao contrário 

de produtos físicos, não pode ser visto, sentido, ouvido, cheirado ou provado antes de ser 

adquirido.   

Segundo Kotler (1998), fazem parte desse ramo o comércio, o turismo, os serviços 

financeiros, jurídicos, de informática, comunicação, arquitetura, engenharia, auditoria, 

consultoria, propaganda e publicidade, seguro, corretagem, transporte e armazenagem, além 

das atividades públicas e privadas de defesa, segurança, saúde e educação, entre outros.  O 

autor lembra que para reduzir a incerteza, os compradores buscam sinais de qualidade do 

serviço com base nas instalações, no pessoal, nos preços, nas marcas, nas comunicações, que 

é o que eles podem ver. Portanto, cabe ao prestador de serviços fornecer evidências tangíveis 

que possam transmitir confiança para o consumidor. 

Para Sarquis (2009, p. 2) serviço é entendido como  

 

produto, como um ato, atividade, ação, esforço, atuação, desempenho ou processo, 

de natureza predominantemente intangível, que é oferecido à venda, na forma de um 

pacote de benefícios, sem resultar na propriedade de algo, com propósito de 

satisfazer necessidades, e que envolve, geralmente, algum tipo de  interação entre o 

prestador de serviço e o cliente.  

 

Os serviços são compreendidos como processos experimentados de forma mais ou 

menos subjetiva, nos quais as atividades de produção e consumo ocorrem ao mesmo tempo. 

Nesses processos ocorrem interações que incluem uma série de momentos entre o cliente e o 

fornecedor do serviço. O que ocorre nessas interações causará um impacto crítico sobre o 

serviço percebido (GRÖNROOS, 2003). A educação escolar insere-se no contexto de uma 

instituição prestadora de serviços, isto é, de serviços educacionais. 

 Esses estão são prestados desde a educação básica até o ensino superior. A educação 

básica “é o primeiro nível do ensino escolar no país e compreende três etapas: a educação 

infantil (para crianças com até cinco anos), o ensino fundamental (para alunos de seis a 14 
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anos) e o ensino médio (para alunos de 15 a 17 anos)”
11

. São, geralmente, nove (9) anos de 

ensino fundamental e três (3) de ensino médio, que envolvem a vida de alunos e pais no dia a 

dia das escolas.   

Uma instituição de ensino é prestadora de serviços que tratam diretamente com o 

elemento humano. E, conforme Paro (2005, p. 126) 

o aluno, não é apenas o beneficiário dos serviços que ela presta, mas também 

participante de sua elaboração. É evidente que essa matéria-prima peculiar, que é o 

aluno, deve receber um tratamento todo especial, bastante diverso do que recebem 

os elementos materiais que participam do processo de produção, no interior de uma 

empresa industrial qualquer. 

 O autor reforça que aluno é o beneficiário imediato do processo de produção 

pedagógica, portanto, é possível afirmar que o trabalho de prestação de serviços, que ocorre 

nas escolas, é caracterizado pela presença permanente do seu principal consumidor, o aluno, 

no ato de produção. A aula não é o único produto da educação escolar, mas, é o que se 

compra ao assinar um contrato com a escola. Na verdade, o produto que alunos e pais 

compram é um processo através do qual se busca determinados resultados. Então, a aula é um 

instrumento do processo de ensino-aprendizagem, que pressupõem a não-passividade do 

aluno para haver aprendizagem.  

A avaliação de serviços é uma tarefa bem mais complexa que avaliar produtos 

industrializados. Realizar a avaliação do desempenho de uma instituição de ensino, enquanto 

produto consumido individualmente é uma tarefa ainda mais desafiadora, uma vez que não se 

deve considerar tão somente os benefícios que a pessoa obtém com a educação, mas 

especialmente à medida que a educação formal pode concorrer em benefício da própria 

sociedade. Por isso, as organizações que oferecem ensino não podem ser consideradas como 

uma empresa comum. 

A postura empresarial assumida por uma instituição de ensino é fundamental para que 

ela sobreviva em um mercado em constante transformação, cada vez mais exigente e 

competitivo. Pois, apesar das inevitáveis transformações, a escola precisa preservar sua 

missão, o seu caráter, os seus valores. Conforme recorda Pestana (2003, p. 1) “uma escola 

moderna não precisa abdicar do seu rosto, da sua identidade” e sim preservar sua missão, o 

seu caráter, os seus valores.  

                                                 
11

 Disponível em <http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/04/etapas-do-ensino-asseguram-cidadania-para-

criancas-e-jovens> Acesso 19/agosto/2013. 
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Enquanto empresa, a escola precisa atender aos interesses de uma política que prioriza 

as demandas do mercado, no qual a modernidade educacional está atrelada ao universo do 

mundo do trabalho. Por isso, surgem, propostas que fortalecem as práticas interativas e 

participativas no interior da escola, acirrando-se o discurso em torno de questões como 

descentralização, participação e autonomia. Essas são demandas da sociedade contemporânea, 

dinâmica, competitiva e veloz, na qual a informação é instantânea e a globalização tem feito 

com que as fronteiras econômicas, políticas, culturais, sociais, científicas e tecnológicas 

desapareçam.  

O aluno de hoje não aceita mais a simples condição de expectador, de mero receptor 

do conhecimento alheio, ele tem buscado participar de modo cada vez ativo do processo 

educacional. Ele cobra o respeito à sua individualidade, opina sobre o que fazer ou que 

profissão seguir, questiona o poder estabelecido e atua claramente em defesa daquilo que 

acredita ser sua verdade. Além disso, as instituições de ensino precisam manter suas portas 

abertas à sociedade na qual está inserida, deve ser um exemplo do exercício da cidadania e, 

nas campanhas sociais da sua comunidade e incentivar o diálogo entre alunos, professores, 

diretores e funcionários em geral dentro da própria instituição. O grande desafio do sistema 

educacional, nos dias de hoje, é o tratamento da escola como uma empresa prestadora de 

serviço.   

 A complexidade que envolve o serviço educacional está associada às características 

dos serviços, que, conforme Kotler (1998, p.414) são: “Intangibilidade, Inseparabilidade, 

Variabilidade e Perecibilidade”. A intangibilidade está associada ao fato de não ser possível 

ver, provar, sentir, ouvir ou cheirar, o serviço antes da compra.  A inseparabilidade indica que 

eles são produzidos e consumidos simultaneamente. A variabilidade enfatiza a dependência 

do prestador de serviço para poder medir a qualidade, pois, cada prestador pode executar um 

mesmo serviço de modo diferente. E, por fim, como os serviços não podem ser estocados, o 

eles são perecíveis.  

O pensamento de Cobra e Braga (1997, p. 53) indica que, “como depende de cada 

aluno, o serviço educacional é heterogêneo, e também perecível, considerando que o prazo de 

validade do conhecimento é cada dia mais curto. E ao mesmo tempo em que o serviço é 

produzido, é consumido pelo aluno”. E as instituições educacionais, são prestadoras de um 

serviço intangível, inseparável, variável, perecível: a educação escolar, o ensino-

aprendizagem. E mais, há subjetividade tanto na prestação desse serviço quanto na decisão do 

cliente na hora de escolher uma instituição de ensino e não outra.  
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Trata-se, pois, de uma compra de alto envolvimento, que exige da instituição 

educacional esforços para satisfazer as necessidades dos clientes. Esses, por sua vez, “tendem 

a ser mais críticos/exigentes, dificultando para as organizações atenderem ou superarem as 

suas necessidades/expectativas” (SARQUIS, 2009, p. 5). Além disso, como o serviço é 

variável, podem ocorrer falhas que afetem a sua satisfação. A insatisfação pode ser provocada 

pela deficiência nos produtos, processos e/ou comportamentos das instituições; por 

deficiências de processo, provenientes da forma como o serviço é prestado; ou ainda, por 

deficiências no comportamento, oriundas da conduta, reação e atitude da organização.   

 O “ramo de Serviços de Educação Particular”, conforme Etzel, Walker e Stanton apud 

Sarquis (2009, p. 4) está envolvido na dinâmica da busca da satisfação de seus clientes, sendo 

necessário às instituições, programar-se para ouvir o que eles esperam; para conferir seu grau 

de satisfação; conhecer os concorrentes, adaptar-se às mudanças do mundo globalizado. 

Similarmente Grönroos (2003) relembra que o processo de percepção da qualidade é um tanto 

complexo, pois, envolve aspectos subjetivos do indivíduo e que a boa qualidade percebida é 

obtida quando a qualidade experimentada atende às expectativas do cliente. Em outras 

palavras, pode-se dizer que o consumidor compara aquilo que deseja (expectativa) com aquilo 

que obtêm (experiência). 

Como instrumentos de mensuração da qualidade de serviços, surgiu o padrão de 

Parasuraman, Zeithaml, Berry (1990), mais conhecido como “Servqual”, que considera que a 

qualidade como noção mais abstrata devido às características fundamentais do serviço, que é 

intangível, heterogêneo e inseparável. Deste modo, e sob estas ópticas, oferecer qualidade 

corresponde a atender as demandas básicas dos clientes através da análise de cinco dimensões 

consideradas pelos clientes:  

a) Empatia – verificada pelo atendimento prestativo e personalizado, tendo como indicador a 

atenção dos funcionários com o público e atendimento preferencial aos portadores de 

necessidades especiais; 

b) Confiabilidade – mensurada pelas especificações adequadas do serviço, cujo indicador é a 

confiança dos usuários com as informações prestadas pelos funcionários no atendimento ao 

público; 

c) Sensibilidade/Responsabilidade – observada a partir do atendimento imediato do cliente; 

sendo avaliada a boa vontade e a rapidez no atendimento dos funcionários e o tempo de 

espera; 
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d) Segurança – verificada pelo nível de cortesia na prestação informacional e conhecimento 

do membro da organização, onde a educação e conhecimento técnico dos funcionários 

constituem os fatores a serem investigados; 

e) Tangibilidade – o ambiente e o indivíduo como representação do posicionamento da 

organização, tendo como indicador a limpeza das instalações, limpeza dos sanitários e 

identificação visual dos setores. 

A vantagem competitiva de uma empresa depende da qualidade e do valor dos bens e 

serviços que oferece. Acrescenta-se que no contexto de serviços, a qualidade pode ser o 

fundamento do diferencial competitivo. Sendo assim, é necessário entregar um serviço 

superior às expectativas dos usuários, para que a fornecedora do serviço fortaleça sua posição 

competitiva, garantindo, também, a satisfação do usuário (GRÖNROOS, 2003). 

Então, conforme apresenta Longo (1996), as instituições de ensino que almejam 

alcançar a excelência nos serviços educacionais, prestados por meio de um sistema de gestão 

da qualidade, devem buscar adotar,  

 

foco centrado em seu principal cliente — o aluno; forte liderança dos dirigentes; 

visão estratégica (valores, missão e objetivos) claramente definida e disseminada; 

plano político-pedagógico oriundo de sua visão estratégica e definido pelo consenso 

de sua equipe de trabalho; clima positivo de expectativas quanto ao sucesso; forte 

espírito de equipe; equipe de trabalho consciente do papel que desempenha na 

organização e de suas atribuições; equipe de trabalho capacitada e treinada para 

melhor desempenhar suas atividades; planejamento, acompanhamento e avaliação 

sistemáticos dos processos; e preocupação constante com inovações e mudanças 

(LONGO, 1996, p. 13). 
 

 A prestação de serviços exige uma relação contínua entre o cliente e o prestador de 

serviços, portanto, é de fundamental importância a constante preocupação não só em atrair, 

mas, também, em fidelizar os clientes. Quem precisa de um serviço, geralmente não o 

precisará apenas uma vez, irá busca-lo continuamente, gerando receita para a empresa por um 

longo período. Verifica-se, com isso, a necessidade da retenção de clientes para a 

continuidade da prestação de serviços, e a partir desta constatação é possível identificar a 

necessidade e importância das ações de Marketing. 
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3  MARKETING 

 

 A palavra marketing tem origem inglesa, é proveniente de market e relaciona-se com o 

mercado (ARIZA, 2004). O conceito tem origem “após a segunda guerra mundial, na década 

de 50, quando a industrialização mundial passou a ser mais competitiva e as empresas 

passaram a vivenciar mais desafios” (COBRA, 1997, p.18). Nessa época, as empresas 

perceberam a necessidade de ter estratégias mais persuasivas para motivar os clientes a 

comprar e “adotaram as pesquisas e a análise e mercado, bem como a comunicação e a 

promoção para incrementar as vendas” (ARIZA, 2004, p. 67). 

A American Marketing Association (AMA) define marketing como sendo “a 

atividade, o conjunto de conhecimentos e os processos de criar, comunicar, entregar e trocar 

ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade como um todo”
12

.  

Já para Kotler e Armstrong (1998, p. 3), é “o processo social e gerencial através do qual, 

indivíduos e grupos obtém aquilo que desejam e necessitam, criando e trocando produtos e 

valores uns com os outros”. 

A definição estabelecida por Kotler (2000, p.30) aponta que “marketing é um processo 

social por meio do qual, indivíduos e grupos de pessoas obtêm o que necessitam e o que 

desejam através da criação, oferta e a livre negociação de produtos e serviços de valor com 

outros”. Ela está centrada, nas necessidades, desejos e demandas, produtos (bens, serviços e 

ideias); no valor; custo e satisfação; troca e transações; relacionamentos e redes; mercados; e 

empresas e consumidores potenciais.    

Pode ser visto como  

 

a área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às relações de 

troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, 

visando alcançar determinados objetivos da organização ou indivíduo e 

considerando sempre o meio ambiente de atuação e ao impacto que estas relações 

causam no bem-estar da sociedade (LAS CASAS, 2001, p.13). 

 

Nesse sentido, o autor supracitado reforça como fator relevante a postura das empresas 

(ou comerciante), que devem considerar o cliente como um ponto de partida para seu negócio, 

e fazer todo esforço possível para satisfazer o seu público. Isso porque, devido ao aumento da 

disputa por mercados consumidores, efeito da globalização, tanto as organizações, como os 

gestores e consumidores mudam seu perfil e o marketing passa a ser ferramenta indispensável 

para o sucesso nos negócios.  

                                                 
12

 Disponível em < http://www.marketingpower.com/aboutama/pages/definitionofmarketing.aspx. Acesso em 

15/05/2013>  Acesso em 15 de outubro 2013. 
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Conforme propõem Kotler e Keller (2006, p. 3) um bom marketing “resulta de 

planejamento e execução cuidadosos. Em quase todos os setores, as práticas de marketing 

estão sendo continuadamente refinadas e reformuladas para aumentar as chances de sucesso”. 

Ou seja, em tudo o que se faz na empresa ou fora dela, ele está presente e, embora as pessoas 

não percebam tudo está estrategicamente pensado para sensibilizar positivamente, desde as 

roupas que se veste aos sites em que se clica, passando pelos anúncios que se vê.   

Em essência marketing é o “desenvolvimento de trocas em que organizações e clientes 

participam voluntariamente de transações destinadas a trazer benefícios para ambos” 

(CHURCHILL e PETER, 2000, p. 4).  Ele orienta o estabelecimento de estratégias criadoras 

de valor e capazes de satisfazer as necessidades dos clientes e que gerem lucro para a 

organização e a construção de uma imagem corporativa positiva e duradoura, forte.  

Segundo Dias (2006, p. 12) marketing pode ser “ser entendido como a função 

empresarial que cria com frequência valor para o cliente e gera vantagem competitiva 

duradoura para empresa, por meio da gestão estratégica das variáveis controláveis de 

marketing: produto, preço, comunicação e distribuição”. Tais variáveis também são chamadas 

de mix de marketing, ou 4 Ps, e, de acordo com Kotler e Armstrong (2000, p. 29), trata-se de 

um “um grupo de ferramentas táticas controláveis de marketing que a empresa utiliza para 

produzir a resposta que deseja no mercado-alvo”.  Há uma inter-relação os 4 Ps, e  as decisões 

tomadas em uma área afetam ações em outra. Além disso, juntos, esses quatro fatores devem 

conduzir a satisfação das necessidades dos clientes e, ao mesmo tempo, atingir o objetivos de 

marketing da organização. 

Percebe-se, então, as tarefas do marketing envolvem “administrar a demanda, que por 

sua vez envolve administrar relacionamentos com o cliente” (KOTLER & ARMSTRONG, 

2000, p.8), e, nesse caso, entra em cena a imagem da empresa. Para Kotler (1998) o marketing 

deve nortear a estratégia da empresa e o trabalho dos especialistas em marketing é de 

descobrir novas oportunidades de negócio para que as empresas sejam elas públicas ou 

privadas, aplicado à segmentação, o público-alvo e o posicionamento, para desta forma 

orientar na direção adequada. Por isso, além de identificar as necessidades dos clientes e 

aplicar as técnicas adequadas, faz uso das ferramentas necessárias para a criação adequada da 

ideia da instituição que corresponda ao papel social da mesma.  
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3.1 MARKETING INSTITUCIONAL 

 

Primeiramente, é válido destacar que nessa pesquisa, o termo ‘instituição’, será 

entendido a partir do conceito de Vaz (2000, p. 8), que a compreende como “a associação ou 

organização juridicamente constituída para atender determinados objetivos de uma 

comunidade ou setor da sociedade”. O autor também traz que ela congrega as pessoas (da 

empresa, fornecedores, clientes), atividades e relações que condicionam a atuação 

mercadológica de uma empresa, tanto no ambiente interno quanto externo.  

O marketing institucional, segundo Kotler e Armstrong (1998), também é conhecido 

como organizacional, que adapta às regras do marketing geral para o ambiente corporativo, 

adequando-o às contingências específicas de um meio que trata com a grande massa, com 

diversos desejos e necessidades, por vezes conflitantes. Visa a estimular atitudes e 

comportamentos favoráveis nos diversos segmentos de público, conseguindo seu apoio e 

parceria.  

Pois, de acordo com Kotler e Armstrong (1998, p. 461), ocorre que  

 

tanto as organizações com fins lucrativos quanto as sem fins lucrativos praticam o 

marketing organizacional. As empresas patrocinam relações públicas ou campanhas 

de propaganda corporativa para “polir” suas imagens. As organizações sem fins 

lucrativos, como igrejas, universidades, instituições de caridade, museus e grupos 

artísticos, fazem o marketing de si mesmas com o objetivo de levantar fundos e 

atrair membros ou patronos. 

 

Nesse sentido, pode-se entender que o Marketing Institucional se vale da utilização de 

outros conceitos para sua efetivação. Cuida de todos os aspectos relacionados com a imagem 

da instituição. Voltado para a fixação da marca da empresa na memória de seu público-alvo, 

seu objetivo imediato não é a venda, e sim a criação de uma atitude favorável, nos diversos 

segmentos do público, em relação à empresa ou qualquer outro tipo de organização. Engloba 

uma série de outras modalidades, como o marketing cultural, o esportivo, o ecológico, o 

comunitário. 

 Conforme o proposto por Vaz (2000, p. 69),  

 

O marketing institucional presta-se às atividades de polimento de imagem das 

organizações na busca de sólida reputação e reconhecimento público para a empresa. 

Utilizado para formar, manter, consolidar, ou mudar o conceito público de uma 

organização, é o sentido mais usual em que se emprega a expressão marketing 

institucional, voltado para obtenção, preservação e melhoria da imagem da empresa 

no mercado.  
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  Sendo assim, cabe a ele prestar atividades de polimento da imagem da organização, na 

busca de uma boa reputação e reconhecimento do público que se pretende conquistar. 

Alinhando o papel e os objetivos do marketing institucional à realidade das escolas da rede 

privada, e conhecendo a dinâmica do mercado educacional, verifica-se que elas têm a 

necessidade de assumir uma postura mais empresarial e de ganhar potencial competitivo. 

Nesse sentido, passa a existir espaço para o marketing no ambiente educacional ou escolar.  

 

3.2 MARKETING EDUCACIONAL 

 

Embora em sua origem da escola, possivelmente, não tenha sido pensada como 

empresa, como forma de atividade lucrativa, atualmente ela também é. Como recorda Kotler 

(1998, p. 27) as “mudanças críticas nos mercados consumidores e empresariais nas últimas 

décadas”, levaram as empresas a serem orientadas para o cliente. Assim, no mercado 

educacional passa a existir uma atmosfera de concorrência acirrada entre escolas 

(especialmente as privadas). Surge a necessidade de elas assumirem uma postura mais 

empresarial que lhes confira potencial competitivo, diferencial e investimento em estratégias 

para atrair e manter alunos. Desse contexto é que nasce o marketing escolar ou marketing 

educacional. 

De acordo com o postulado por Kotler (2000, p.25) as instituições de ensino  

 

tornaram-se realmente conscientes do marketing quando seus mercados 

passaram a sofrer mudança. Quando estudantes, membros conselheiros, 

fundos ou outros recursos necessários passaram a ser escassos ou difíceis de 

atrair, elas começaram a preocupar-se. Se as matrículas ou doações 

declinaram ou tornaram-se voláteis, novos concorrentes ou novas 

necessidades dos consumidores surgiram, essas instituições ficaram mais 

receptivas a possíveis soluções, como marketing. 

 

O marketing educacional, com suas características singulares, é uma experiência 

relativamente nova às empresas, e emergiu enquanto uma resposta à queda de captação de alunos 

e receita das Instituições. Para executar e controlar estratégias de busca, as instituições de ensino 

recorreram aos profissionais de áreas diversas de conhecimento que compuseram os primeiros 

corpos técnicos de marketing, vendas, tecnologias e publicidade a comercializar educação a 

distância com objetivos e metas. 

Segundo Ariza (2004, p.68) 
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a principal tarefa do marketing, na instituição educacional, é determinar as 

necessidades, os desejos e interesses do público-alvo e transformar essas 

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

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

marketing. 
 

Ele redimensiona os valores em que de fato a escola acredita, suas concepções, crenças e 

modos de existir e perceber a realidade. É assim que ela marca o seu estar no mundo. É isso que 

possibilita maior visibilidade. Como as instituições de ensino são prestadoras de serviço, Ariza 

(2004, p. 71) afirma que “uma escola sem marketing não sobrevive”. Essa afirmativa procede 

porque o atual cenário econômico vem exigindo das instituições de ensino o desenvolvimento 

de uma cultura voltada para vendas. Também passa a existir uma relação entre aluno (cliente) 

que necessita ou tem o desejo de ter uma formação e acesso ao conhecimento, e a Instituição 

de Ensino (empresa prestadora de serviço), que precisa possuir recursos humanos e estrutura 

para intermediar esse processo.  

Na verdade, para executar os princípios do marketing educacional, é importante 

conhecer as peculiaridades dos serviços de ensino, para amparar a elaboração de uma ação de 

marketing efetiva. É fundamental reconhecer a intangibilidade do serviço de educação. Então, 

o marketing educacional pode ser entendido como marketing de serviços, associados às 

particularidades específicas de alunos e pais, reconhecidos como clientes, que nem sempre 

sabem o que estão comprando, característica essa, do serviço educacional. 

Porém, ainda “é muito comum encontrar administradores educacionais que, 

preocupados com a diminuição de alunos, resolvem ‘apelar’ para o marketing, imaginando 

que com apenas uma ação conseguirão o número de alunos” (ARIZA, 2004, p. 68).  Por isso, 

as instituições de ensino precisam definir sua missão; estabelecer metas e objetivos; conhecer 

as necessidades e os desejos dos clientes; identificar possíveis problemas e resolvê-los. Por 

isso, o desenvolvimento de um planejamento de marketing educacional é caminho para 

fidelizar
13

 os clientes e a prospectar
14

 novos clientes. 

Para isso é fundamental que as instituições definam a sua Missão, Visão e Valores. A 

missão está ligada diretamente aos objetivos institucionais e aos motivos pelos quais a 

organização foi criada, pois, representa a sua razão de ser. Segundo Chiavenato (1999, p. 49), 

                                                 
13

 Fidelização de clientes: Fidelizar é tornar alguém fiel a você. Fiel é aquele que é digno de fé; cumpre aquilo a 

que se propõe, é leal, honrado, íntegro, seguro, certo, firme, constante, perseverante, verdadeiro e amigo. 

Disponível em <http://www.portaldomarketing.com.br/Dicionario_de_Marketing.htm>. Acesso 15 set. 2013 
14

 Prospects: Não consumidores de um determinado produto/ marca ou serviço com potencial pata tornar-se 

consumidor, se devidamente motivado. Também chamado de cliente potencial. Disponível em 

<http://www.portaldomarketing.com.br/Dicionario_de_Marketing.htm>. Acesso 15 set. 2013 
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“a missão funciona como orientador para as atividades da organização”, por isso, é 

fundamental que todos a conheçam, assim como os principais objetivos institucionais, pois se 

às pessoas que fazem parte da empresa não sabem o motivo de sua existência e os rumos que 

pretende adotar, dificilmente elas saberão o melhor caminho a ser seguido. A visão é definida 

por Chiavenato (1999, p. 51) como “imagem que a organização tem a respeito de si e do seu 

futuro”.  Ela representa o sonho de realidade futura de uma organização, o qual lhe serve de 

guia. E os valores representam os princípios éticos que devem nortear as ações e a conduta da 

organização. Quando claramente estabelecidos, ajudam a organização a reagir rápida e 

decisivamente nas situações inesperadas que se apresentam. 

As escolas geralmente trazem a missão, visão e  os  valores nos PPP  (Projeto Político- 

-Pedagógico), onde é feito o detalhamento de cada um. Trata-se de um 

 

plano global da instituição. Pode ser entendido como a sistematização, nunca 

definitiva, de um processo de Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e se 

concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de ação educativa que se quer 

realizar. É um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e mudança da 

realidade. É um elemento de organização e integração da atividade prática da 

instituição neste processo de transformação (VASCONCELOS, 2004, p.169). 

 

Esse documento que facilita e organiza as atividades, sendo mediador de decisões, da 

condução das ações e da análise dos seus resultados e impactos. Ainda se constitui num 

retrato da memória histórica construída, num registro que permite à escola rever a sua 

intencionalidade e sua história.  E sempre que alguém da sua estiver em dúvida quanto ao que 

fazer; como agir; o que ou como decidir; em que se apoiar numa decisão, deve recorrer a este 

conjunto: Missão, Visão e Valores. Isso também é percebido pelos clientes e cobrado quando 

descumprido.  

No processo educativo, a confiança se constrói na relação com o cliente (parceiro e/ou 

alunos), com enfoque no cumprimento de datas, conteúdo ministrado, clareza dos objetivos e 

coerência de ações relativas à filosofia da escola, entre outras. Pestana (2003, p. 43) aponta 

para a importância de a instituição “conhecer melhor seus consumidores (clientes, públicos 

etc.) para melhor atender seus desejos e necessidades”.  Para ele, esse é um dos grandes 

diferenciais competitivos das organizações, inclusive as educacionais.  

Dadas às situações que cercam o serviço, é fundamental pensar sobre a relação das 

famílias (pai e aluno/cliente) com a escola em virtude da idade e série em que o aluno será 

matriculado. A realidade mostra que quanto menor a idade, mais próxima será a relação do 
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pai com o filho. Dessa forma, o contato e relacionamento com esse cliente devem ser 

produzidos e trabalhados levando em consideração esses e outros fatores.  

Um fator que deve ser levado em consideração ao projetar ações de marketing 

educacional é que, na relação cliente/escola, essa, geralmente é lembrada por alunos/pais 

quando presta um excelente atendimento e os encanta, ou quando presta um serviço de baixa 

qualidade e os desencanta. Dessa forma, ao tratar do marketing educacional, se está fazendo 

menção ao marketing de serviços. Um aluno é de fato um consumidor de serviços, que nem 

sempre sabe o que está comprando. Esses serviços são oferecidos, comumente, por tempo 

prolongado (4, 5 anos) e, por isso, são passíveis de avaliações contínuas por parte desse 

aluno-consumidor. Por isso,  

 

cultivar o relacionamento de longo prazo é fundamental para as escolas que 

pretendem criar diferenciais competitivos. Entender seus clientes e captar as suas 

necessidades faz toda a diferença. Para isso, é preciso enxergar além do horizonte, 

perceber que a sociedade para a qual está formando seus alunos não é esta, mas a 

que se projeta para daqui a 15... 20 anos. É necessário também concentrar-se nos 

serviços agregados e oferecer facilidades aos clientes. Bom caminho no curto prazo. 

(FREITAS, 2007, p. 61). 

 

Como o ambiente escolar tem “presença de seus clientes quase que diariamente, cada 

vez que o cliente está em contato direto, a qualidade está sendo testada” (ARIZA, 2004, p. 

73), por isso é fundamental ter atenção com a percepção dos clientes. Além disso, deve-se 

considerar que a persuasão perpassa os ambientes desde o intelectual e até mesmo na boa 

apresentação do imobiliário. A como a instituição chama atenção vai das instalações físicas e 

dos equipamentos, até os elementos mais subjetivos como o atendimento ao cliente, a postura 

dos professores e colaboradores.  

Assim sendo, o investimento na análise, no planejamento, na implementação e no 

controle de programas que visem à troca voluntária de valores com mercado-alvo e o alcance 

dos objetivos institucionais (KOTLER E FOX, 1994) são fundamentais.  Então, a instituição 

pode, por meio do marketing, programar suas ofertas e a forma a atender as necessidades e 

desejos dos mercados-alvo usando preço, comunicação e distribuição eficazes para informar, 

motivar e atender a esses mercados.  

O marketing educacional orienta as pesquisas com consumidores/clientes para saber 

qual é a sua percepção em relação ao serviço prestado e a criação de estratégias de 

diferenciação que atraiam, satisfaçam as necessidades surpreendam e fidelizem público-alvo 

(COBRA, 2004).  Além disso, um forte trabalho de marketing auxilia as instituições na 

construção de uma imagem institucional de marca forte e sustentável. De acordo com Pestana 
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(2003, p. 46), suas ações “abrem os portões e mostram a empresa para a comunidade, 

disponibilizando um contato direto entre possíveis novos clientes e a escola”.  

Na verdade, para executar os princípios do marketing educacional, é importante 

conhecer as peculiaridades dos serviços de ensino, para amparar a elaboração de uma ação de 

marketing efetiva. É fundamental reconhecer a intangibilidade do serviço de educação. Então, 

o marketing educacional pode ser entendido como marketing de serviços, associados às 

particularidades específicas de alunos e pais, reconhecidos como clientes, que nem sempre 

sabem o que estão comprando, característica essa, do serviço educacional. 

O marketing vem buscando, em meio a nova sociedade globalizada, estratégicas na 

gestão, planejamento, organização, avaliação, benefícios e feedback dos clientes para 

estruturar uma linha de ação capaz de auxiliar na definição dos produtos, no aumento da 

procura no vestibular pelos estudantes e da permanência de um maior número de alunos 

durante o curso, no alcance de um maior sucesso na colocação de seus egressos e da melhoria 

consistente da imagem institucional. Ele atende, da valorização do produto/serviço e das 

vendas até a do próprio cliente (satisfação de suas necessidades), incluindo a vivência de 

experiências, chegando ao branding
15

, abordagem de gestão cujo foco busca aumentar a 

atratividade da marca para todos os seus públicos de interesse, colocando-a no centro de todas 

as ações que criam valor para o negócio. 
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  “Conjunto das tarefas de marketing – incluindo suas ferramentas de comunicação – destinadas a otimizar a 

gestão de marcas” (SAMPAIO, 2002, p. 27). 
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4  MARCA 

 

Segundo Pinho (1996, p.14) “a marca é um nome, termo, sinal, símbolo ou desenho, 

ou uma combinação dos mesmos, que pretende identificar bens e serviços de um vendedor ou 

grupo de vendedores e diferenciá-los daqueles dos concorrentes”. Ou seja, ela é uma 

ferramenta de diferenciação comercial, o poder das marcas é aceito e compreendido cada vez 

mais pelas organizações. Por isso precisa ser bem administrada, para que cada vez mais as 

empresas possam tirar benefícios da sua força estratégica.  

Para Kotler (2008) ela empresta valor ao produto, bem ou serviço, porque traz em si 

um histórico da sua relação com o consumidor. Esse pode ser de boas experiências, em termos 

de qualidade obtida com o uso do seu tempo e dinheiro, de significados e reconhecimento as 

que a marca proporcionou ou de experiências geradoras de insatisfação. 

A marca, para Aaker (1998, p.7)  

 

é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um logotipo, marca registrada, ou 

desenho de embalagem) destinado a identificar os bens ou serviços de um vendedor 

ou de um grupo de vendedores e a diferenciar esses bens e serviços daqueles dos 

concorrentes. Assim, uma marca sinaliza ao consumidor a origem do produto e 

protege, tanto o consumidor quanto o fabricante, dos concorrentes que oferecem 

produtos que pareçam idênticos.  

 

Dessa forma, pode-se ver que ela envolve uma série de outros elementos, como: 

símbolos, (logotipos, sinal, desenhos) e significados (valores, emoções, benefícios, 

características, etc.). E ainda, uma marca para ser efetivamente forte em seu mercado deve ser 

distintiva, sendo esta diferenciação sempre estabelecida pelo consumidor. 

O autor ainda apresenta o conceito de Brand Equity que consiste em: 

 

um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, que 

se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço para 

uma empresa e/ou para os consumidores dela (AAKER, 1998, p.16). 

 

O termo branding para estabelecer a gestão da marca, já tem demonstrado em sua 

importância. Representa uma nova abordagem de gestão cujo foco busca aumentar a 

atratividade da marca para todos os seus públicos de interesse, colocando-a no centro de todas 

as ações que criam valor para o negócio. 

Segundo Pinho (2001, p. 179) “a imagem de marca é construída por meio das mais 

diversas fontes: experiências em usos do produto, identidade da empresa, publicidade, 

promoção de vendas...”, ou seja, no contato com os consumidores.  Esse contato, conforme 
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Aaker (1998), afirma que a marca possui ativos e passivos, que diferem, dependendo do 

contexto, mas que podem ser agrupados em cinco categorias: “Lealdade à marca; 

Conhecimento do nome; Qualidade percebida; Associações à marca e, acréscimo à qualidade 

percebida; Outros ativos do proprietário da marca – patentes, trademarks
16

, relações com os 

canais de distribuição” (AAKER,1998, p. 16). 

A lealdade à marca é o primeiro ativo do modelo de Aaker (1998), caracterizada como 

uma das dimensões mais importantes para a avaliação do valor da marca. Os consumidores 

leais a uma marca constituem uma barreira à entrada de novos competidores, possibilitam a 

aplicação de um Premium Price, levam maior tempo para responder às inovações dos 

concorrentes e representam uma defesa contra a concorrência baseada no preço. O autor 

destaca que a lealdade à marca é o cerne do valor da marca, pois representa uma medida de 

ligação entre consumidor e marca. Segundo o autor, reflete a probabilidade de o consumidor 

mudar ou não para outra marca, especialmente se a concorrente fizer uma mudança quer em 

preço, ou nas características do produto. 

Assim, desenvolver uma estratégia de marca coerente e consistente com o mercado é 

criar uma marca forte, que tenha uma definição clara da sua identidade. A essência da marca é 

o valor percebido e apreciado por todos os seus públicos, é a sua alma. Marcas fortes possuem 

quatro pilares bem desenvolvidos: diferenciação, relevância, estima e familiaridade.  

Quanto ao posicionamento da marca, para Tavares (2008, p. 160): “[...] O 

posicionamento refere-se ao elo mental que se pretende com o mercado, principalmente 

consumidor. É a posição que pretende ocupar, na mente do consumidor e demais públicos”. 

Entretanto, Kotler (2000) define o processo de desenvolvimento do posicionamento, como o 

ato de desenvolver não somente a oferta, mas também a imagem da empresa, colocando-a em 

destaque na mente dos seus clientes-alvo. Dessa forma, embora sejam relacionados,  

posicionamento e imagem, são conceitos diferentes.  

Tavares (2008, p. 159) sintetiza essa relação dizendo que  

 

identidade e o posicionamento são os sinais e a síntese que a empresa utiliza para 

comunicar sua visão, sua missão e seus valores. A imagem e a reputação 

corporativa, por sua vez, podem ser um espelho acurado de sua identidade e guardar 

forte coerência com seu posicionamento. 

 

De acordo com Randazzo (1997), a publicidade transforma produtos em marcas, 

atribuindo a eles identidades precisas, personalidades e sensibilidades que refletem as dos 

consumidores. Desta forma, a marca é mais do que um produto. Ela existe como entidade 
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 Marca registrada 
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perceptual na mente do consumidor, sendo, ao mesmo tempo uma entidade física e subjetiva, 

percebida pelos sentidos.  

Quando a marca é o diferencial, as estratégias desenvolvidas são coerentes e 

condizentes com as necessidades do mercado educacional, estabelecendo cumplicidade, 

promovendo transformações e alcançando vantagem competitiva. Ela é a identificação e a 

representatividade de uma instituição de ensino, e é por meio dela que todos os seus atributos 

e qualidades são transmitidos. 

Para Ariza (2004, p. 74), os construtores da marca da escola são 

  

todos aqueles que têm, em algum grau, a responsabilidade de cuidar e 

alimentar a instituição, do mantenedor à faxineira, pois a escola não se 

resume apenas em  um departamento, mas, à interação de várias áreas, as 

quais são analisadas diariamente por alunos e pais de alunos. Todos os 

profissionais devem conscientizar-se do valor do trabalho em equipe, pois, 

mesmo a instituição sendo dividida em departamentos, é analisada como um 

todo. 

 

 Ademais, que a marca é capaz de diferenciar a instituição de seus concorrentes, 

considerando os quatro níveis de significado que a envolvem: “benefício, atributo, valor 

associado à marca, personalidade” (ARIZA, 2004, p. 74). Segundo a autora o benefício 

envolve o resultado esperado pelo cliente; o atributo é a característica estética e funcional 

serviço; o valor está associado à marca englobando aquilo que é reconhecido, identificado e 

valorizado pelo cliente; e a personalidade se encaixa no que é percebido pelas pessoas, em 

relação à marca.   

 Verifica-se, então, que a marca é um identificador que fornece experiências. Logo, a 

autora reforça que os alunos são estimulados a estudar em determinada instituição que forneça 

experiências bem sucedidas. Ela é capaz de “criar uma imagem e uma identificação da escola, 

de promover inovações, induzir à experiência, à efetivação da matrícula” (ARIZA, 2004, p. 

75) e de fidelizar, ao ponto do aluno realizar a rematrícula. Portanto, ela auxilia, na captação 

de alunos. Está, por isso, ligada ao que se compreende por imagem institucional.  

  

4.1 IDENTIDADE E IMAGEM INSTITUCIONAL 

 

Após falar da marca, cabe distinguir identidade e imagem. Sabe-se que, embora sejam, 

com certa frequência, adotados como sinônimos, os dois termos tem significados distintos. 
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Entretanto, não se pode ignorar o fato de que seus sentidos são complementares e, alinhados 

aos objetivos dessa pesquisa, sua distinção se faz necessária. 

 De acordo com Costa (2005, p.62) “a identidade da empresa é seu DNA. Por isso, e 

não por outro motivo, toda empresa é única, diferente e irrepetível”. O autor ainda completa 

que a identidade é a substância que diferencia a empresa das demais e que a cultura é a forma 

como essa substância se manifesta. 

Quanto à ‘identidade corporativa’, Machado (2003) diz que é a essência da 

organização ou instituição, segundo a visão dos próprios colaboradores e demais formadores 

da organização. Ela diferencia uma organização da outras sustentando e interligando a sua 

história. Para compreender seu conceito, é fundamental analisar os pilares da própria 

conceituação de identidade, em seus diversos níveis: o pessoal ou individual, o social e o 

organizacional.  

Segundo Machado (2003, p. 52-3), 

 

em nível pessoal, a identidade, ou o conceito de si mesmo, orienta a ação individual. 

No plano social, as identidades das pessoas configuram-se como a percepção de si 

mesmas dentro de um ou vários grupos, e, nesse sentido, direcionam os movimentos, 

refletindo a ação grupal. No âmbito organizacional, [...] sobrepõem-se 

constantemente interações do indivíduo com diferentes grupos, com o seu trabalho e 

com a organização, como fenômenos distintos. [...] Mesmo a identidade 

organizacional, que parece mais centrada nas organizações, só pode ser explicada a 

partir do comportamento humano nas organizações. Entretanto a distinção é 

importante para fins de análise, pois cada uma das classificações contém elementos 

próprios, que melhor possibilitam a sua compreensão. 

 

 Percebe-se que a identidade das organizações, nessa pesquisa, entendidas como 

instituições, é orientadora da ação dos indivíduos e é dinamicamente construída através de 

interações sociais, identificações e afiliações. Essa dinâmica indica que “o contexto identitário 

no âmbito organizacional é constituído pelo indivíduo, pelo grupo e pela organização” 

(MACHADO, 2003, p. 63).   

 A autora recorda, nesse sentido, que uma das maiores ambições das instituições é fazer 

com que seus colaboradores identifiquem-se completamente e prioritariamente como 

membros da equipe que formam. Entretanto, este objetivo só pode ser atingido se houver: 

tomada de consciência acerca da necessidade de valorizar o trabalho que os funcionários 

desenvolvem em equipe; apoio à cooperação mútua entre os membros; concessão da 

participação nos lucros e resultados; tomada de atitudes capazes de potencializar as diversas 

identidades, para que os indivíduos possam reconhecer-se como parte do todo corporativo, 

engajando-se e priorizando as metas da empresa em detrimento de suas próprias.  
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 A “imagem é a soma de crenças, ideias e impressões que uma pessoa tem de um 

objeto” (KOTLER e FOX, 1994, p.59). Ou seja, o conjunto de ideias, crenças e impressões 

que uma pessoa tem de uma empresa, ou de seus programas, instalações, pessoal, podendo ser 

formada por impressões extraídas durante a afluência de um conjunto total de informações 

muitas das quais inferidas e não diretamente experimentadas e observadas, o que fazer com 

que a imagem se distorça do real.  

 Já Torquato (1986) distingue a identidade da imagem, dizendo que a primeira é o 

somatório das maneiras que uma organização escolhe para se identificar frente aos seus 

públicos e a segunda é “a percepção da organização por aqueles públicos” (TORQUATO, 

1986, p. 97). Assim sendo, a imagem é como a opinião pública percebe a identidade, ela é, na 

verdade, ‘a sombra da identidade’ e por isso, os termos são complementares.  

 Ela é reconhecida como aquilo que passa na mente dos públicos, está relacionada à 

maneira como eles lembram, simbolicamente, da instituição. Está associada às percepções, “é 

uma visão intangível, abstrata das coisas, uma visão subjetiva de determinada realidade...”, 

como descreve Kunsch (2003 p.170).  É formada por uma dimensão de percepções coletiva 

que cada pessoa concebe individualmente; por esta natureza intangível. Logo, conhece-la e 

administrá-la no ambiente empresarial é um processo complexo.  

Similarmente, Costa (2001) atenta para o fato de que o termo imagem é geralmente 

associado ao sentido da visão, ou, na melhor das hipóteses, às percepções sensoriais. Mas no 

campo institucional “é a representação mental, no imaginário coletivo, de um conjunto de 

atributos e valores que funcionam como um estereótipo e determinam a conduta e as opiniões 

dessa coletividade” (COSTA, 2001, p.58). Por isso, vem a ser o principal ativo da empresa, 

como um instrumento de valor diferenciado e duradouro que se acumula na memória social, 

na mente pública, produzindo efeitos como: percepções, induções e deduções, projeções, 

experiências, sensações, emoções e vivências.   

Lupetti (2012, p. 13) diz que “a identidade corporativa reflete e projeta a ral 

personalidade da organização” e Fascioni (2005, p. 8) propõe uma analogia, referindo-se à 

imagem institucional, propondo imaginá-la 

  

como uma tela em branco que as pessoas possuem em suas mentes em relação a uma 

determinada empresa com a qual ainda não tiveram contato. A imagem é o 

preenchimento dessa tela, como se fosse um quebra-cabeça. As pessoas vão 

construindo a imagem com peças que a própria empresa fornece. A empresa não 

sabe muito bem como é a tela original (a identidade), não consegue distribuir as 

peças corretas para preencher a tela na cabeça das pessoas (a imagem). 
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No ambiente organizacional, a formação de uma imagem empresarial positiva, tem 

sido objeto de estudos de pesquisadores das áreas comportamentais, empresariais e também 

de marketing. Cabe ao pesquisador de marketing avaliar o poder de penetração de mercado, 

potencial para extensão de linhas de produtos, a qualidade da relação estabelecida entre 

consumidor e empresas, a manutenção e a exploração de uma carteira de marcas. Isso porque 

a marca de um determinado produto deve sintetizar, comunicar ou evocar, de alguma forma, a 

imagem planejada para ele. Intrinsicamente está ligada à própria natureza do marketing, que 

se utiliza de técnicas e métodos das relações públicas e da publicidade para estimular a 

criação de certo “quadro mental” nos públicos de interesse, os stakeholders.   

De acordo com Hitt e Horkisson (2005, p. 28) os stakeholders “são indivíduos e 

grupos capazes de afetar e de serem afetados pelos resultados estratégicos alcançados e que 

possuam reivindicações aplicáveis e vigentes a respeito do desempenho da empresa”.  Em 

português, pode ser traduzido por: “parte interessada” ou “interveniente”, e refere-se a todos 

os envolvidos em um processo, por exemplo, clientes, colaboradores, investidores, 

fornecedores e comunidade. Uma organização que pretende ter uma existência estável e 

duradoura deve atender, simultaneamente, às necessidades de todas as suas partes 

interessadas. O conceito de imagem desdobra-se justamente nesse enquadramento perceptivo 

dos stakeholders.  

Por isso, atualmente, a imagem institucional é considerada elemento imprescindível ao 

mundo corporativo, não só porque transmite o que a empresa é para as mais variadas 

audiências, mas também porque é um instrumento de utilidade estratégica quando o assunto é 

influenciar os stakeholders e determinar suas atitudes, orientações e opiniões. Inclusive, é 

exatamente por cumprir essa função que a imagem institucional já não é mais tratada como 

algo involuntário ou resultado de mera causalidade.  

Tanto público interno quanto o externo são verdadeiros codificadores das informações 

que recebem, através da experiência pessoal que acumulam e da comunicação, interpessoal 

e/ou de massa. De acordo com Simão (2000, p. 99), 

 

a visão representa a filosofia do negócio que direciona a estratégia da companhia e 

as atividades dos empregados. Dela derivam as políticas da empresa, com sua 

estrutura e controles organizacionais, assim como pela ação dos funcionários 

formata-se uma cultura organizacional. A própria imagem que os empregados têm 

da empresa irá se refletir na forma como eles lidam com os públicos externos. Estes, 

por sua vez, formam uma imagem que os empregados têm da empresa não só pelos 

produtos e serviços que recebem, das comunicações a que são expostos, mas 

também do que outras pessoas falam sobre a organização. 
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As instituições detém uma identidade, permeada pelas influências internas e externas e 

muitos são os públicos que irão interpretá-la. Cada um deles, no entanto, selecionará os 

fatores que serão do seu interesse, ou seja, dentro de uma ótica ou dimensão particular. 

Considerando-se essa visão particular, idealizada ou apreendida, daquilo que se espera dela, o 

indivíduo poderá ou não ser exposto a uma ou mais facetas do que é comunicado por ela, quer 

por produtos, mídia, contatos, serviços, levando à formação de uma imagem institucional. 

O Marketing remete à imagem e ao posicionamento institucional (FROEMMING, 

2008) e a imagem é tradutora das crenças, ideias e impressões acerca de um objeto (KOTLER 

E FOX, 1994). E, o conceito de imagem, começou a ser utilizado no marketing a partir de 

1955, quando se constatou que os consumidores levavam em consideração, no momento da 

compra, não apenas atributos e funções físicas dos produtos, mas também os significados que 

estes representavam (TAVARES, 1998).  

Para Perez e Bairon (2002, p.55) “a imagem, na sua amplitude mental e real, vale não 

apenas por seu valor descritivo, mas também por seu significado simbólico”. Dessa forma,  

envolve aspectos tangíveis e intangíveis. Os autores destacam que tratar da comunicação 

através da imagem, no ambiente empresarial, passa obrigatoriamente pela sua marca.  

A imagem de marca, segundo Tavares (1998, p. 67), “é considerada a mais poderosa 

forma de diferenciação de produtos”. Assim, mesmo que percepção da imagem seja 

fundamental para a percepção da marca, ela não é a marca. Ou seja, embora tenham 

identidades distintas, a compreensão do que é imagem corrobora com a compreensão de 

marca.  

Segundo Castro (2002, p 151) “a construção da imagem de marca é uma tarefa árdua e 

complexa, pois, exige uma compreensão aprofundada do modo como isso pode ser feito”. 

Uma marca forte é a garantia de sustentabilidade. Entretanto, a imagem positiva de uma 

marca não se mantém sem um esforço adequado. A sua gestão, portanto, exige muita 

paciência e investimento, já que reflete a imagem da instituição perante o seu público. A 

construção da imagem institucional da marca é um processo que envolve a participação do 

consumidor de forma decisiva, por isso, conhecer o comportamento do consumidor. 
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5  COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

Refletir acerca do comportamento do consumidor é fundamental para avaliar a 

percepção e motivação em relação à imagem institucional da marca, uma vez que ele é o 

beneficiário dos serviços prestados. Segundo Solomon (2002, p.24) “o comportamento do 

consumidor é o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos ou grupos se relacionam, 

compram, usam ou dispõem de produtos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer as 

necessidades e desejos”. Logo, estudar o comportamento humano no consumo permite 

conhecer, muito além do que ele compra e consome, mas também o que pensa, como age e os 

porquês disso. Similarmente Mowen e Minor (2003, p.3), propõem que ele “é definido como 

o estudo das unidades compradoras dos processos envolvidos na aquisição, no consumo e na 

disposição de mercadorias, serviços, experiências e ideias”.  

A compreensão de como se constitui o comportamento do consumidor não tarefa fácil, 

devido à complexidade do ser humano. Samara e Morsch (2005) postulam que o consumidor 

é "entidade compradora” potencial, que tem uma necessidade ou desejo a satisfazer. Na 

perspectiva de Maslow, as necessidades surgem a partir de situações de privação, podem ser: 

físicas (alimentação, vestuário, segurança, habitação); sociais (afeto e pertencimento); 

individuais (conhecimento e autorrealização). E os desejos são a forma como as necessidades 

humanas são particularizadas pela cultura e pela personalidade do indivíduo.  

De acordo com Samara e Morsch (2005, p. 5) “o consumidor é como um Iceberg” e, 

somente analisando-o profundamente, é possível conhecer as influências submersas que 

interferem, determinantemente, nas suas escolhas: necessidades, crenças, atitudes, percepções, 

preconceitos, motivações, hábitos, estado de espírito. Além disso, deve-se considerar que tais 

influências variam de pessoa para pessoa. O comportamento é visível, mas, os motivos são 

ocultos, pessoais, subjetivos. 

Ademais, o contexto atual revela “milhares de possibilidades para satisfazer os 

consumidores e, não raro, as motivações de compra tem estímulos muito subjetivos e pessoais 

para a compra, fazendo surgir até mesmo uma relação de afeto com [...] serviço consumido” 

(SAMARA e MORSCH, 2005, p. 2).  Ou seja, verifica-se, a existência de um comportamento 

que envolve escolha, investimento, expectativa, busca de qualidade, entre outros fatores 

subjetivos.  

Os consumidores, para Pinho (2001, p.178), “estão cada vez mais seletivos, sensíveis e 

conscientes dos seus direitos, valorizando os produtos e serviços que tenham boa qualidade, 

sejam relativamente baratos e proporcionem economia de tempo”. Ou seja, mais informados e 
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atentos ao que é oferecido, com expectativas bem definidas mediante o investimento 

financeiro feito. Por essas razões, compreendê-los passou a ser “função essencial do 

marketing para que ele possa cumprir plenamente seus objetivos no desenvolvimento, na 

produção e na colocação no mercado de bens e serviços apropriados e capazes de satisfazer as 

necessidades e desejos dos consumidores” (SAMARA E MORSCH, 2005, p. 2). Essa é uma 

etapa fundamental para que as estratégias planejadas pelo marketing sejam bem sucedidas.  

Além disso, o “perfil, as motivações e os interesses do consumidor sofrem influências 

de ordem social, demográfica, cultural, psicológica e situacional” (SAMARA E MORSCH, 

2005, p.3) além de estímulos de marketing (produto, preço, praça e promoção) influenciam o 

processo de decisão do consumidor. O comportamento reconhecido como um processo que 

envolve a seleção, a compra e o uso, no caso do foco dessa pesquisa, uso dos serviços 

educacionais.  Segundo Kotler (2000, p. 48)  

 

Os clientes estão exigindo cada vez mais qualidade e serviço [...] Eles percebem 

menos diferenças reais entre produtos e mostram menos fidelidade a marcas. Eles 

também podem obter muitas informações sobre produtos por meio da Internet e de 

outras fontes, o que permite que comprem de maneira mais racional. Os clientes 

estão mostrando maior sensibilidade em relação ao preço em sua busca por valor. 

 

 Desta forma, “já não basta simplesmente satisfazer clientes. É preciso encantá-los.” 

(KOTLER, 2000, p.55). Associando as características de comportamento do consumidor ao 

mercado Educacional, onde se inserem as Instituições de ensino da Rede Privada, confirma-se 

a prerrogativa de conhecer o comportamento dos clientes (alunos/pais de alunos), em todos os 

níveis escolares, na educação infantil, no ensino fundamental ou ensino médio. 

 

5.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR DO SERVIÇO EDUCACIONAL 

 

Os clientes buscam seriedade e qualidade, nos bens, produtos e serviços oferecidos. 

No caso das Instituições de Ensino da Rede Privada, procuram por um corpo docente 

qualificado e capacitado, assessorado por funcionários treinados e motivados, com instalações 

adequadas e, obviamente, ver o nome da escola projetado entre as melhores (COLOMBO, 

2004). Ou seja, o momento atual mostra que é de extrema relevância conhecer, estudar e 

monitorar constantemente o comportamento dos consumidores, pois, com essa preocupação, 

os profissionais de marketing e gestores empresariais podem detectar oportunidades e 

ameaças aos seus negócios com a possível insatisfação ou recusa de seus clientes. 



36 

A fim de reconhecer as particularidades do cliente, e assim compreender o seu 

comportamento, buscou-se dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), do Censo Escolar da Educação Básica 2012
17

: 

 

o mercado educacional do Rio Grande do Sul conta com 2.412.942 estudantes 

matriculados, sendo que 364.313 (15%) nas escolas particulares.[...] Estes números 

incluem creche, pré-escola, Ensinos Fundamental e Médio, Educação Profissional, 

Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos. Em relação ao Ensino Médio do 

RS, há 402.209 alunos, dos quais 342.487 (85,1%) estão na rede estadual e 44.541 

(11,1%) estão matriculados em escolas privadas.  

 

Esses dados mostram que as escolas da rede privada tem um público restrito. E por 

procurarem uma escola particular, pais e alunos buscam a excelência de serviço. As 

Instituições Educacionais da Rede Privada oferecem um tipo de produto essencialmente 

intangível que consiste em benefícios ou satisfações oferecidos à venda e que não resultam na 

propriedade de algo. Também precisam gerenciar a concorrência acirrada e criar ações para se 

diferenciarem do ponto de vista da qualidade. Com isto, a questão “qualidade de ensino” se 

torna primordial, considerando ainda a relação da instituição com a sociedade, sendo assim 

necessária à busca de ações concretas de marketing que tornem públicas as questões ligadas 

aos benefícios do serviço oferecido.  

 

5.2 PERCEPÇÃO 

  

Tratar da percepção, permite entender o comportamento dos consumidores que, de 

acordo com Gade (1998, p.27) é “manifestação externa de processos psicológicos internos, de 

respostas aos estímulos que são processados e transformados em informações aprendidas e 

memorizadas”. Ou seja, a reação de cada pessoa é diferente conforme suas percepções em 

relação ao que se está sendo mostrado e a sua bagagem cultural. 

A percepção, segundo Mowen e Minor (2006, p. 45) “é o processo por meio do qual 

os indivíduos são expostos à informação, prestam atenção nela e a compreendem”. Os autores 

destacam que há o estágio da exposição (onde os consumidores utilizam seus sentidos); o 

estágio da atenção (no qual os indivíduos concentram em um determinado estímulo para 

poder processar a informação) e o estágio de compreensão (que promove a organização e 

interpretação de significados). 

                                                 
17 Disponível em <http://www.educacao.rs.gov.br/pse/html/noticias_det.jsp?ID=10760> Acesso 10 mai. 2012 
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Nesse sentido, Karsaklian (2011, p. 48) recorda que, “em Psicologia, a percepção é a 

tomada de consciência sensorial de objetos ou eventos externos, sejam eles complexos ou 

não”. Para o autor, perceber significa reagir automaticamente ao contexto, por meio dos 

sentidos. Ou seja, a percepção parte de um estímulo físico que ativa os sentidos. Ao sentir, a 

pessoa recebe e interpreta, organizando as informações, atribuindo a elas significado. 

Segundo Gade (1998, p.29)  

 

A percepção é definida como sensações acrescidas de significados. Por meio dos 

processos perceptivos as experiências sensoriais são integradas ao que já existe 

armazenado de experiências anteriores para se obter significado. Esta deriva de 

processos de exposição, atenção e interpretação seletiva  

 

O consumidor compra a partir das necessidades, do que ele e precisa no momento, ou 

por simples questão de status. Segundo Ferraço; Saldanha (2005, p.1)  

 

Para reconhecer uma necessidade, é necessário que o indivíduo perceba a diferença 

entre a situação real e a situação desejada. Caso esta percepção não ocorra, o 

reconhecimento da necessidade não ocorrerá. Para reconhecer esta necessidade, ela 

deve ser percebida como importante pelo indivíduo. Assim, como decorrência deste 

processo, os consumidores acreditam que a solução àquele problema esteja ao seu 

redor. 

 

Os estímulos são geradores de motivação, podendo ser de emoção, vontade, impulso, 

desse modo, fazendo com que as coisas sejam desejadas pelos consumidores. Assim, segundo 

Gade (1998, p.27), “a partir das informações do que é aprendido e sentido, das emoções, é que 

se desenvolvem as atitudes, opiniões e intenções de ação e compra”. Pelas referências 

culturais que cada um tem, podem moldar suas opiniões em relação a um produto ou serviço. 

A percepção do cliente
18

 é mais subjetiva do que um processo rigoroso de controle de 

qualidade de um fabricante. Todavia, não deve ser ignorada, pois diz muito a respeito do  

mercado com o qual a empresa deve lidar. Devido a essa subjetividade em relação à 

percepção do serviço Cobra (1997, p. 59) lembra que “cada consumidor reage de forma 

diferente sob estímulos iguais, e isso ocorre porque cada um possui uma ‘caixa preta’ 

diferente. De acordo com teorias psicológicas as pessoas são diferentes umas das outras”. 

Alguns analisam o produto pela qualidade, outros pela marca, também existem aqueles que 

definem suas escolhas pelo preço, entre outros aspectos. Porém, as várias percepções dos 

                                                 
18

 Percepção do cliente: é o “processo pelo qual o cliente operacionaliza seus julgamento de qualidade” 

Disponível em <http://www.portaldomarketing.com.br/Dicionario_de_Marketing.htm>. Acesso 15 set. 2013 
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clientes devem ser levadas em conta pelas empresas para definirem suas estratégias no sentido 

de conquistar a atenção destes clientes. 

Las Casas (2006, p. 17) afirma que:  

 

tudo que é similar tende a ser percebido pelo indivíduo como parte de um 

conjunto, ou seja, se um funcionário de um supermercado atender mal um 

grupo de clientes, a clientela tende a generalizar sua experiência, criando um 

pré-conceito que este supermercado tem um péssimo atendimento, 

prejudicando assim a imagem deste supermercado no mercado em que atua. 

 

Considerar as características da percepção do cliente confere à Instituição, a maior 

possibilidade de se aproximar mais do que vai motivar o cliente. Quanto à ‘proximidade’ Las 

Casas (2006, p. 18) reforça: “as coisas próximas tendem a ser percebidas como parte de um 

conjunto, ou seja, se uma pessoa ingerir um alimento de uma determinada marca e morrer 

devido este alimento, os demais consumidores acharão que todos os alimentos desta marca 

podem ser prejudiciais se forem consumidos”. 

Sendo assim, o autor aponta que, quanto mais próximo estiver um produto ou serviço 

de uma pessoa mais facilmente esta irá percebê-lo. E está percepção, é importante considerar 

que pode ser tanto positiva como negativa. Quando uma pessoa tem conhecimento que algo 

fez bem ou mal a si ou a alguém próximo, relaciona que todos os produtos ou serviços são 

bons ou ruins, isso vai da primeira percepção que o consumidor teve.  

Em relação à ‘continuidade’ Las Casas (2001, p. 19) expressa que ela é percebida “a 

partir do momento em que os clientes internamente elaboram a marca da empresa e o 

benefício principal do serviço oferecido, como exemplo, cita-se quando se fala em cerveja que 

desce redondo, todos associam a de marca ‘Skol’”. Logo, conhecer a percepção do 

consumidor é fundamental para a construção de uma imagem de marca forte. Por isso, é tão 

importante reconhecer as necessidades dos consumidores de produtos ou serviços. Quando 

surge a necessidade vem o impulso interior para atendê-la, chamado de motivação. Os 

profissionais de marketing precisam saber o que motiva os consumidores, para que possam 

atender a essas motivações. 

 

5.3 MOTIVAÇÃO 

 

A motivação surge de uma necessidade, de acordo com Karsaklian (2011, p. 23) “é a 

descoberta de uma necessidade que leva o indivíduo a uma situação de desconforto. Por essa 



39 

razão que ele tem motivação suficiente para procurar uma solução que possibilite o retorno do 

seu estado de equilíbrio”. Similarmente, Mowen e Minor (2006, p. 90) recordam que, 

 

a motivação refere-se a um estado alterado de uma pessoa, o qual conduz a 

um comportamento voltado a um objetivo. Ela é constituída de várias 

necessidades, sentimentos e desejos que conduzem as pessoas a esse 

comportamento. Normalmente começa com a presença de um estímulo que 

impulsiona o reconhecimento de uma necessidade. 

 

Os autores recordam a teoria de Maslow, segundo a qual as necessidades humanas, 

quando satisfeitas, deixam de causar tensão ou desconforto. Também propõe que uma 

necessidade motivará, orientará o indivíduo em direção a tudo o que pode satisfazê-lo. 

Mowen e Minor (2006) lembram que algumas são necessidades biológicas inatas ou 

fisiológicas e outras foram adquiridas durante os anos de experiências psicológicas e sociais. 

Assim são as necessidades fisiológicas ou primárias a influenciar o comportamento das 

pessoas, comportamentos totalmente orientados para a satisfação das mesmas. 

Segundo Karsaklian (2011) o motivo é uma condição interna “relativamente 

duradoura” que leva a pessoa a buscar seu objetivo possibilitando a transformação ou 

permanência de um determinado estado. Então, a motivação está, associada ao motivo, à 

disposição para conseguir a satisfação ou para evitar a frustração ou insucesso que exerce 

grande influência no comportamento motivado (GADE, 1998).   

Ou seja, “[...] a satisfação é função de desempenho e expectativas percebidos. Se o 

desempenho não alcançar as expectativas, o cliente ficará insatisfeito. Se o desempenho 

alcançar as expectativas, o cliente ficará satisfeito, se o desempenho for além das 

expectativas, o cliente ficará altamente satisfeito ou encantado” (KOTLER, 2000, p.58). 

As motivações variam de indivíduo para indivíduo e de consumidor, mesmo em 

circunstâncias diferentes. Os consumidores buscam benefícios que também são diferentes 

entre eles e em diferentes situações. Para Freud
19

 as forças que indicam motivação “são 

inconscientes” e não são plenamente compreendidas.  As pessoas podem não estar conscientes 

das suas próprias motivações. Neste caso, quando uma pessoa analisa uma marca específica, 

reage não apenas as suas competências enunciadas, mas também a outros sinais menos 

conscientes. Logo, a motivação é responsável pela aceitação ou rejeição dos produtos ou bens 

de consumo. 

                                                 
19

 A motivação para Freud e a teoria de Freud. Disponível em 

<http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/Freud%20Motivacao.htm>  Acesso 18/agosto/2013. 
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Para Lacan (1999, p. 325), “O sujeito não satisfaz simplesmente um desejo, mas goza 

por desejar, e essa é uma dimensão essencial de seu gozo”. Ele aponta para a relação entre a 

motivação e o desejo. O desejo humano não está diretamente implicado numa relação pura e 

simples com o objeto que o satisfaz, mas à sua posição na presença desse objeto e fora de sua 

relação com ele, de maneira que jamais se esgota.  

De acordo com Bauman (1999) o desejo não deseja satisfação, ao contrário, deseja o 

desejo. Então, ao o analisar o consumidor numa sociedade de consumo como atual, ressalta a 

importância de acumular sensações, fica evidente a relação estreita entre motivação e 

satisfação, pois, “para os bons consumidores não é a satisfação das necessidades que 

atormenta a pessoa, mas os tormentos dos desejos ainda não percebidos nem suspeitados que 

fazem a promessa ser tão tentadora” (BAUMAN, 1999, p. 90). 

Assim, investigar como se dá a percepção e a motivação dos clientes pode subsidiar a 

instituição no conhecimento de sua imagem de marca. 
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6  METODOLOGIA  

 

O estudo apresentado foi realizado a partir de uma proposta de natureza qualitativa, 

que analisou a percepção e motivação dos clientes em relação à imagem da marca do Colégio 

Franciscano Sant’Anna. Na pesquisa qualitativa, Michel (2009, p. 33) explica que “o 

pesquisador participa, compreende e interpreta” os dados. Para sua realização, foi adotado o 

método descritivo acerca da percepção a partir do olhar do administrador e dos clientes. Esse 

método, de acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 62) “trabalha sobre dados ou fatos 

colhidos da própria realidade”. 

O nível da pesquisa foi exploratório, para “auxiliar na definição de objetivos e levantar 

informações sobre o objeto de estudo” (MICHEL, 2009). E ainda, de acordo com Aaker, 

Kumar e Day (2004, p.94) a pesquisa exploratória “é usada quando se busca um entendimento 

sobre a natureza geral de um problema”. Além disso, para conferir consistência teórica ao 

trabalho e nortear os passos da pesquisa, foi utilizada inicialmente a metodologia de pesquisa 

bibliográfica, que, segundo Stumpf (2009, p. 51):  

 

É o planejamento global inicial de qualquer trabalho de pesquisa que vai desde a 

identificação, localização e obtenção da bibliografia pertinente sobre o assunto, até a 

apresentação de um texto sistematizado, onde é apresentada toda a literatura que o 

aluno examinou, de forma a evidenciar o entendimento do pensamento dos autores, 

acrescido de suas próprias ideias e opiniões. 
 

Sua utilização foi fundamental porque conferiu aporte teórico à pesquisa. O referencial 

escolhido tem como finalidade colocar o pesquisador em contato com as fontes e ampliar sua 

visão acerca do assunto, conferindo-lhe bagagem teórica.  

O referencial teórico abordou os principais assuntos Mercado educacional (Alves, 

2009; Persona, 2006; Cobra e Braga, 2004); Serviço Educacional (Kotler, 2000; Paro, 2005; 

Pestana, 2003),  Marketing  (Kotler, 2000; Las Casas, 2001; Dias, 2006). Nos seus 

subcapítulos Marketing Institucional (Vaz, 2000; Kotler e Armstrong, 1998) e Marketing 

Educacional (Kotler, 1998; Vasconcelos, 2000 e Sampaio, 2002); Marca (Kotler, 2008; 

Pinho, 2001 e Aaker, 1998); Identidade e Imagem Institucional (Costa, 2005;  Kunsch, 2003 e 

Lupetti, 2012; Comportamento do consumidor (Samara e Morsch, 2005; Mowen e Minor, 

2003; Kotler, 2000); Comportamento do consumidor no ensino (Samara e Morsch, 2005; 

Kotler, 2000; Colombo, 2004); Percepção (Mowen e Minor, 2006; Karsaklian, 2011; Cobra, 

1997); Motivação (Gade,1998; Kotler, 2000; Bauman, 2001). 
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Para a coleta de dados, foram utilizadas as técnicas de grupo focal e de entrevista em 

profundidade. Os grupos focais, de acordo com Costa (2005, p. 181) “são um tipo de pesquisa 

qualitativa que tem como objetivo perceber aspectos valorativos e normativos que são 

referência de um grupo em particular”. A autora revela que esse método tem seu potencial 

reconhecido na área de Marketing, sendo utilizado em larga escala por permitir identificar 

tendências, preferências, hábitos e percepções do consumidor. Sua aplicação requer do 

pesquisador, “preparação de um roteiro de entrevistas” (COSTA, 2005, p. 183), sem perder de 

vista o que se pretende e com questões objetivas. O pesquisador, neste caso chama-se, 

“moderador” e deve estar atento para flexibilizar as questões sempre que necessário, 

observando as características de cada grupo. A técnica levanta assuntos identificados num 

roteiro de discussão e usa técnicas de investigação para buscar opiniões, experiências, ideias, 

observações, preferências, necessidades e outras informações. O moderador, por sua vez, 

incentiva a participação de todos, evitando que um ou outro tenha predomínio sobre os 

demais, e conduz a discussão de modo que esta se mantenha dentro dos tópicos de interesse.  

Outra característica importante relativa ao moderador, no desenvolvimento da 

dinâmica, é que este não deve fazer julgamento, mas sim, salientar as ideias relevantes e 

encorajar a darem segmento às perguntas. “O documentador é aquele que anota tudo o que 

observa” (COSTA, 2005, p. 187) para facilitar a posterior análise dos dados. Da mesma 

forma, não deve emitir juízo de valor em suas anotações. O local do encontro do grupo deve 

ser neutro, para não inibir os participantes. No caso de ser feita a gravação para o registro da 

conversa, deve-se solicitar a autorização dos participantes. O formato mais adequado para o 

grupo é o círculo e o tempo estimado para o encontro é de 1h. Os grupos podem variar entre 

seis e 12 participantes. 

 Também foi aplicada, para a coleta de dados acerca da percepção e  motivação, a 

técnica da entrevista, que, de acordo com Moreira (2002, p. 54), pode ser definida como “uma 

conversa entre duas ou mais pessoas com um propósito específico em mente”. As entrevistas 

são aplicadas para que o pesquisador obtenha informações que provavelmente os 

entrevistados têm. Quanto ao tipo, foi utilizada a entrevista em profundidade que, na 

concepção de Duarte (2010, p. 63), “busca saber como um fenômeno é percebido pelo 

conjunto de entrevistados e também fornecer elementos para a compreensão de uma situação 

ou da estrutura de um problema”. Essa é direcionada a pessoas que não têm disponibilidade 

para participar de discussões em grupo, ou que pertençam a um público diferenciado que não 

está disposto a participar de uma pesquisa em grupo.   
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Quanto à população ou universo de pesquisa, segundo Barbetta (2005, p.25) envolve o 

conjunto de elementos abarcados no estudo realizado. “São os elementos para os quais 

desejamos que as conclusões oriundas da pesquisa sejam válidas”. A escolha de determinada 

população depende dos objetivos da pesquisa, das características a serem levantadas e dos 

recursos disponíveis. Em grandes populações é necessário extrair uma amostra. Conforme 

Lakatos e Marconi (1995) amostra é uma porção ou parcela, convenientemente selecionada do 

universo (população).   

Utilizou-se para analisar as informações obtidas a técnica de análise de conteúdo 

proposta por Bardin (2007, p. 42), que a compreende como  

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

A autora ressalta ainda que o interesse do pesquisador “não reside na descrição dos 

conteúdos, mas sim no que estes nos poderão ensinar após serem tratados relativamente a 

outras coisas” (BARDIN, 2007, p. 38). E que essa técnica de análise é formada por três fases: 

a pré-análise, levantamento de documentos; a exploração do material e o tratamento dos 

resultados (a inferência e a interpretação).  

Ademais, Bardin (2007, p. 32) afirma que a escolha das unidades de registro pode ser 

de duas ordens: semântica (tema), ou linguística (frase ou palavra) e destaca ser “evidente que 

tudo depende, no momento da escolha dos critérios de classificação, daquilo que se procura 

ou que se espera encontrar”. Nesta análise foi realizada uma adaptação do método para que 

fosse possível ajustar aos interesses da pesquisa, e partiu-se da fala dos participantes 

(administrador, alunos e pais), que serão caracterizados posteriormente, visando identificar a 

percepção e a motivação presente nas respostas obtidas dos atores em questão, relacionada à 

imagem institucional da marca do Colégio Franciscano Sant’Anna.  

Na segunda fase, ocorreu a exploração do material codificado, que “consiste no 

trabalho de classificação e reagrupamento das unidades de registro em número reduzido de 

categorias, com objetivo de tornar inteligível a massa de dados e sua diversidade” 

(FONSECA JÚNIOR, 2005, p. 298). E, na terceira e última fase foi realizado o tratamento 

dos resultados (a inferência e a interpretação).  

Sobre a inferência, Bardin (2007, p. 34) revela que “A intenção da análise de conteúdo 

é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de 

recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)”. Ainda é possível 
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identificar com relação à inferência que se trata de um procedimento intermediário, pois é 

realizada após a descrição (enumeração das características do texto, resumida após 

tratamento) e antes da interpretação (a significação concedida a estas características). 

A amostra, retirada de todo universo que envolve as instituições de ensino da rede 

particular de Santa Maria, foi o Colégio Franciscano Sant’Anna, instituição que presta 

serviços educacionais há 108 anos. O objeto foi composto pelo Administrador
20

 da referida 

instituição e alunos e pais da primeira série do ensino médio, em 2013, que atualmente tem ou 

já tiveram ligação
21

 com Colégio. A escolha dessa série, situada entre o final do Ensino 

Fundamental (8ª série) e o início do Ensino Médio (1ª série), deu-se porque nessa troca de 

nível, vem ocorrendo significativa perda de alunos para outras instituições. 

Após a autorização da Instituição para a realização da pesquisa, procedeu-se a coleta 

de dados. Inicialmente foi realizada uma entrevista com o Administrador do Colégio 

Franciscano Sant’Anna, por meio de uma entrevista em profundidade, realizada no dia 05 de 

agosto de 2013, na sala da Direção do Colégio Franciscano Sant’Anna. O encontro foi 

registrado através de filmagem e gravação do áudio. Após a apresentação do Termo de 

Consentimento (Apêndice A), que contém os termos e os objetivos da pesquisa, foi colhida a 

assinatura do Administrador (A). Então se procedeu a entrevista, utilizando o questionário 

(Apêndice B) que investigou, especificamente, dados referentes à definição de imagem que o 

Colégio Franciscano Sant’Anna quer evidenciar junto ao seu público-alvo. Após, os dados 

foram submetidos à transcrição e análise no subcapítulo de descrição e análise dos dados da 

pesquisa.  

Também foi solicitada à Direção do Colégio Franciscano Sant’Anna a listagem de 

nomes e telefones dos alunos e pais de alunos que cursaram a 8ª série no ano de 2012 e que 

permaneceram na Instituição e também daqueles que se desligaram da instituição e 

procuraram outras escolas para cursar a 1ª série do Ensino Médio. A partir do fornecimento 

dessa listagem, foi estabelecido contato telefônico com: setenta e seis (76) alunos que 

permaneceram e quarenta e oito (48) que saíram da escola, com o objetivo de convidá-los a 

participar da pesquisa.  

Com aqueles que aceitaram participar da pesquisa, foram criados dois grupos. O 

Grupo 1, reuniu Alunos (A) que concluíram a 8ª série em 2012 e permaneceram no Colégio 

Franciscano Sant’Anna, juntamente com  seus e pais (P). O Grupo 2, foi composto por Ex-

alunos (EA) e seus pais (EP).    

                                                 
20

 Para fins de análise, Administrador será nomeado ‘A’, a fim de deixar o discurso mais fluente.  
21

 Por ligação entenda-se MATRICULADOS no Colégio. 
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O plano inicial foi realizar a técnica de Grupo Focal com os dois grupos, entretanto, 

houve dificuldade de reunir os ex-alunos e seus pais. Como no dia marcado para realização do 

grupo focal, compareceram somente duas pessoas. Então, para esse grupo, se optou pela 

realização de entrevistas em profundidade, e para, a pesquisadora se encontrou com os 

entrevistados em dias e horários diferentes, conforme a conveniência destes. 

Para formar o Grupo 1 foi estabelecido contato telefônico explicando a pesquisa. 

Aceitaram participar sete (7) pessoas, identificadas como: Pai 1 (P1) e Mãe 1 (M1) – um 

casal; Mãe 2 (M2) – apenas ela; Pai 3 (P3) e Aluno 3 (A3) – pai e filho; Pai 4 (P4) e Aluno 

4 (A4) – pai e filha. O encontro ocorreu no dia 12 de agosto de 2013, no Centro Universitário 

Franciscano, conjunto 3, prédio 14, sala 503. Na chegada foi apresentado o Termo de 

Consentimento (Apêndice C), que após ter sido foi lido e aprovado, foi assinado pelos 

participantes. Após, foram propostas as questões disparadoras (Apêndice D) e o grupo expôs 

sua opinião.  O encontro foi registrado através de filmagem e gravação do áudio.  

O Grupo 2, foi composto por seis (6) participantes, identificados como: ex-aluna 1 

(EA1) e sua mãe 1 (EM1); ex-aluno 2 (EA2) e sua mãe (EP2); ex-aluna 3 (EA3) e mãe de 

ex-aluna 4 (EM4).  Os encontros ocorreram no Centro Universitário Franciscano, conjunto 3, 

prédio 14, sala 503; na Biblioteca do Centro Universitário Franciscano e ainda em dois 

momentos na própria  residência dos entrevistados, no período de 19 de agosto a 30 de 

setembro. Inicialmente foi apresentado o Termo de Consentimento (Apêndice E), que após 

ter sido foi lido e aprovado, foi assinado. Em seguida, foram propostas as questões 

disparadoras (Apêndice F) para os entrevistados expressarem sua opinião.  O encontro foi 

registrado através da gravação do áudio. Depois, os dados foram transcritos e divididos em 

categorias para a realização da análise e destruídos.  

Após, foi realizada a caracterização objeto de análise e, sequencialmente, foram 

apresentadas: A imagem institucional segundo o administrador; Percepção dos alunos e pais e 

Motivação dos alunos e pais. Na primeira categoria foi realizado o cruzamento entre os dados 

coletados na entrevista em profundidade realizada com o Administrador a fim apresentar a 

definição de imagem que o Colégio Franciscano Sant’Anna quer evidenciar junto ao seu 

público-alvo. A partir destas informações foi possível identificar como a administração do 

Colégio percebe a imagem institucional da marca. Na segunda categoria, alinhou-se  

referencial teórico e os elementos da percepção alunos e pais em relação à imagem 

institucional da marca do Colégio Franciscano Sant’Anna e a definição de imagem 

apresentada pelo Administrador.  Na terceira categoria, identificou-se o grau de motivação em 

relação à imagem institucional da marca do Colégio Franciscano Sant’Anna.  
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6.1 COLÉGIO FRANCISCANO SANT'ANNA 

 

O Colégio Franciscano Sant’Anna é confessional católico, dirigido pelas Irmãs 

Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã. De acordo com Moro et al (2007) a 

congregação que veio da Holanda, sua fundadora é Catarina Daemen, que após a consagração 

religiosa passou a chamar-se Madre Madalena e a data da fundação oficial é o dia 10 de maio 

de 1835. A autora recorda que as irmãs chegaram ao Brasil no dia 02 de abril de 1872, em São 

Leopoldo, RS. Atualmente a congregação está presente na Holanda, Alemanha, Timor Leste, 

Brasil, Polônia, Filipinas, Estados Unidos, México, Indonésia, Itália, África e Guatemala.  

A Sociedade Caritativa e Literária São Francisco de Assis - Zona Norte - SCALIFRA-

ZN
22

 é uma entidade de âmbito internacional, que orienta o trabalho educacional, no ensino 

básico e superior. No ensino básico, ela congrega as’ seguintes instituições: 

 Escola de Ensino Fundamental São Francisco de Assis - Pelotas, RS; 

 Colégio Franciscano Sant'Anna - Santa Maria, RS; 

 Colégio Franciscano Espírito Santo - Bagé, RS; 

 Colégio Franciscano Santíssima Trindade - Cruz Alta, RS; 

 Colégio Franciscano Nossa Senhora Aparecida - Canguçu, RS; 

 Colégio Franciscano Santa Rosa de Lima - Santa Rosa, RS; 

 Escola Franciscana Imaculada Conceição - Dourados, MS; 

 Escola Franciscana Nossa Senhora de Fátima - Brasília, DF; 

 Colégio Franciscano Nossa Senhora do Carmo - Guaíra, PR. 

A rede SCALIFRA-ZN é orientadora do trabalho educacional prestado por essas 

instituições educacionais de acordo com o pensamento franciscano.  

A ação educativa proposta pelas escolas da congregação tem como: 

 

princípios a promoção de uma cultura de paz; busca da verdade; justiça; conduta 

ética; cultura de solidariedade; desenvolvimento sustentável; visão de integralidade.  

Os valores são: Confiança em Deus; O sentido da fraternidade; Espiritualidade 

franciscana; Condições para o diálogo; Respeito à diversidade; O significado do 

conhecimento. 

A missão é desenvolver qualificados serviços educacionais segundo os valores 

franciscanos, num ambiente fraterno e inovador, contribuindo para formar cidadãos 

capazes de promover a vida e de responder aos desafios de uma sociedade em 

transformação (Disponível em <http://www.scalifra.org.br/?p=inst> Acesso em 01 

dez. 2013). 

 

                                                 
22

 Mantenedora da Congregação. Disponível em <http://www.scalifra.org.br/?p=inst> Acesso em 01 dez. 2013. 
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O Colégio Franciscano Sant’Anna, é uma escola confessional da rede privada, situada 

no centro do estado do Rio Grande do Sul, no município de Santa Maria. Como recorda Moro 

et al (2007, p. 14) no “dia 04 de março de 1905, data oficial da fundação, iniciaram-se as 

atividades educativas. Desde então, Santa Maria conhece os ideais franciscanos de Paz e Bem 

na educação”. Como padroeira dessa instituição educacional foi escolhida Sant’Anna, mãe da 

Santíssima Virgem Maria, e sua imagem está na recepção do Colégio até hoje. A autora 

recorda que a fundação do colégio foi um pedido do povo santa-mariense que já conhecia o 

trabalho das Irmãs franciscanas que atendiam no Hospital de Caridade, desde 1903. Em 1° de 

março de 1907, foi lançada a pedra fundamental do prédio atual do Colégio Sant'Anna. 

Quando o colégio completou 50 anos, foi lançado o hino oficial e a bandeira 

(FIGURA 1) do colégio, que tem a seguinte descrição:  

 

Nas cores vermelho, verde e amarelo, está simbolizada a bandeira dos pagos 

gaúchos. No verde, amarelo, azul e branco, o glorioso pavilhão nacional. A árvore 

verde que cresce ereta, porque amparada pelas duas colunas básicas (símbolos do lar 

e da Escola), é a CRIANÇA, que, para se desenvolver integralmente, encontra na 

educação RELIGIOSA, MORAL e CÍVICA (as traves vermelhas que a sustentam) 

os elementos necessários para essa formação. A lâmpada (símbolo da Virtude e da 

Sabedoria), sobre o livro (símbolo da Ciência), irradia Luz, buscada na Fé 

(simbolizada no círculo com o emblema de Cristo (MORO et al, 2007, p. 31).  

 

De acordo com Moro et al (2007), em mais de um século de vida e, oferece uma 

educação pautada nos valores franciscanos, a saber: solidariedade, alegria, respeito, ternura, 

convivência fraterna, acolhida, primando pelo respeito a todas as formas de vida, numa 

tentativa de viver em harmonia num planeta ameaçado pela ganância do capitalismo. Em 

março de 2013, o colégio completou 108 anos de história educacional na comunidade santa-

mariense. A direção atual é da Ir. Valderesa Moro, que também é a Presidente da Rede 

SCALIFRA-ZN. O Colégio Franciscano Sant'Anna presta serviços educacionais a cerca de 

1500 alunos, que estudam do Berçário (Educação Infantil) ao Ensino Médio.  

Sua localização é central, ao lado do Centro Universitário Franciscano. As instalações 

físicas constam do: Prédio I (FIGURA 1) com entrada pela Rua dos Andradas, nº 1658. Nele 

se encontra o setor administrativo e salas de aula de Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental, além dos laboratórios de Informática; Física e Matemática; da Biblioteca 

Literária; de um Salão de Eventos e Sala de Reuniões.  No Prédio II (FIGURA 2) com acesso 

pela Rua Marechal Floriano Peixoto, fica a 8ª série e o Ensino Médio. O espaço também 

agrega a Biblioteca de Pesquisa, Salas multimídia, Salão de eventos e Laboratório de 

Informática. No Prédio III (FIGURA 3), sito à Rua Marques do Herval, nº 78 – localiza-se o 
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Berçário Sant’Anna, que atende crianças dos 4 meses aos 2 anos. Lá há uma estrutura voltada 

para as necessidades dos bebês. O ambiente agrega: Salas de Estimulação; Solário; Pracinha; 

Fraldário; Lactário; Sala de Amamentação; Refeitório; Dormitório; Salas de Multimídia; 

Capela; Biblioteca; Pátio Externo e Interno; Salas de Aula Climatizadas; Sala de Eventos - 

Madre Madalena.  

O processo metodológico do Colégio Franciscano Sant’Anna propõe:  

 

espaço de diálogo; clareza de intenção; definição de estratégias; situações 

desafiadoras; construção de conceitos; organização do pensamento; 

desenvolvimento de habilidades; iniciação científica; atitude interdisciplinar; 

estímulo à vontade; segurança nos valores franciscanos (SANT’ANNA. Disponível 

em <http://www.colegiosantanna.com.br> Acesso em 28 out 2013) 

 

E para o Ensino Médio o trabalho pedagógico se propõe projeta no sentido de desafiar 

o jovem para: relacionar os conhecimentos desenvolvidos e sua prática de vida; preparar-se 

para o vestibular; aperfeiçoar sua criatividade, iniciativa e autoconfiança; ser aluno-cidadão; 

ter autonomia intelectual e pensamento crítico; ser flexível e competente diante das exigências 

do mundo atual; irradiar a proposta franciscana em todos os segmentos de sua vida. Desse 

modo, a escola, que tem como slogan “Desde 1905. Ensinando a pensar, aprendendo a viver”, 

presente no mercado educacional busca manter uma imagem positiva e forte para conquistar 

seu público alvo e se diferenciar dos concorrentes diretos: o Colégio Coração de Maria; o 

Colégio Marista Santa Maria; o Colégio Nossa Senhora de Fátima (também confessionais) e 

os Colégios Riachuelo, G10 e Marco Pólo, que são considerados leigos, ou seja, com uma 

filosofia não religiosa, mas com o mesmo propósito de oferecer serviço educacional.  

 

 6.2 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

O objeto foi composto pelo administrador (A) do Colégio Franciscano Sant’Anna, que 

exerce a atividade de gestor há 16 anos, por alunos e pais.  Respondeu à entrevista do 

Administrador, a diretora do colégio, que atua nessa função há dezesseis (16) anos. Os 

componentes do grupo 1,  formado com alunos e pais que permaneceram no Colégio 

Franciscano Sant’Anna, formado por dois (2) alunos e cinco (5) pais, assim caracterizados:  

- M1, mãe de aluna, dona de casa. Se auto define como: “aquela mãezona, que fica o tempo 

todo lá, junto com os filhos, cuidando e procurando orientá-los, sempre junto com eles”;  

- P2 e M2, pais de aluno. Ele é militar aposentado do exército e ela é dona de casa. A mãe 

reforçou: “Mãezona, também. Não deixo de estar sempre atenta a ele e aos estudos também”. 

E o pai completou: “Continuo acompanhando também, de perto. Ele é filho único”. 
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- P3, professor universitário e A3, aluno do ensino médio e desportista no colégio. Ambos 

participaram da pesquisa. 

- P4, comerciário e A4, aluna do ensino médio. Ambos participaram da pesquisa. 

 O grupo 2, foi composto por ex-alunos do Colégio Franciscano Sant’Anna e pais.  

Foram entrevistados três (3) ex-alunos e três (3) pais, caracterizados da seguinte forma: 

EA1, sexo feminino, estudante do Colégio Riachuelo e EM1, revendedora de medicamentos,  

EA2, sexo masculino, estudante do Colégio Riachuelo e EM2, bancária,  

EA3, sexo feminino, estudante do Colégio Marista Santa Maria.  

EM4, professora da rede estadual.  

 

6.3.1 A IMAGEM INSTITUCIONAL SEGUNDO O ADMINISTRADOR DO COLÉGIO 

 

 Quanto à Missão do Colégio Franciscano Sant’Anna, conforme o entrevistado ‘A’  

 

“é a educação. É educar os alunos, as crianças, os jovens, também as famílias, com 

essa proposta de vida, não só a construção do conhecimento, que é super 

importante, que a gente qualifica bastante, que é trabalhar assim, oferecendo o 

melhor, na questão da construção do conhecimento, né, do saber, mas também, 

formar pessoas. E quando eu falo formar pessoas é formar pra vida, pessoas com 

caráter, com valores, que saibam fazer a diferença na sociedade. Essa é a missão”.  

 

A partir do que foi evidenciado na entrevista é possível perceber que sua missão está 

alinhada à Filosofia franciscana, mas também possui uma relação comercial, que a educação é 

um negócio e a escola é uma empresa (PERSONA, 2006; ARIZA, 2004), logo, essa também é 

a visão do entrevistado. 

  Quanto à imagem que o Colégio quer evidenciar na comunidade, o entrevistado ‘A’ 

diz: “é de um trabalho sério, comprometido, um trabalho que já tem raízes, porque nós 

estamos a mais de um século em Santa Maria”.  Chiavenato (1999) identifica que a imagem 

que a organização tem a respeito de si e do seu futuro é fundamental, por isso, um ritmo de 

trabalho comprometido e tradicional é muito importante. Portanto, para o entrevistado essa é a 

estratégia principal para sua sobrevivência no mercado (PESTANA, 2006). Ademais, é feita 

menção ao trabalho em rede, no qual uma instituição de ensino trabalha integrada com outras 

da mesma congregação (FRIDMAN, 2000). A integração ocorre por meio da rede 

SCALIFRA-ZN
23

 que fortalece o elo do colégio com as outras escolas da congregação e com 

a sociedade.  

                                                 
23

 Mantenedora da Congregação das Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã, que dirigem o Colégio 

Franciscano Sant’Anna. 
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  O entrevistado ‘A’ ressalta também, que “o trabalho do Colégio Sant’Anna é um 

trabalho das irmãs Franciscanas na cidade, que tem uma história de vida, e que prezam pela 

seriedade, pela competência, por fazer um trabalho assim, que, de fato, faça a diferença”. 

Aponta, assim uma vantagem competitiva, que para Grönroos (2003) depende da qualidade e 

do valor dos bens e serviços que oferece em meio à sociedade que compete. Nesse sentido, o 

entrevistado ‘A’ recorda que o trabalho do Colégio envolve “humanização, mas que o aluno 

precisa pra ser alguém, um bom profissional, na sociedade e nesse mundo competitivo que a 

gente vive”. Logo, há um compromisso com a formação integral do indivíduo. 

Sabendo-se que o foco central do serviço educacional é o aluno, fica evidenciada a 

visão estratégica (valores, missão e objetivos) da instituição (LONGO, 1996). Esse dado fica 

claro quando o entrevistado ‘A’ destaca a existência de “dois pilares: a construção do 

conhecimento e a formação para a vida. Valores e competência”. Revela-se, o 

posicionamento, como elo mental que se pretende com o mercado, a posição que pretende 

ocupar, na mente do consumidor e demais públicos (TAVARES, 2008).  

Os construtores da marca da escola são todos aqueles que têm a responsabilidade de 

cuidar e alimentar a instituição, conforme aponta Ariza (2004). São professores, funcionários, 

irmãs e demais colaboradores da instituição e ensino. Nesse sentido, o entrevistado destaca a 

importância de todos os membros da comunidade escolar estarem conscientes da importância 

de avaliar o seu desempenho como benéfice para a escola.  Um caminho significativo para 

isso é a pesquisa (KOTLER, 2000; LAS CASAS, 2001), considerada elemento fundamental 

para o planejamento de marketing, ferramenta indispensável para o sucesso nos negócios. O 

entrevistado ‘A’ relata: “nós já fizemos, há alguns anos atrás, pesquisa de satisfação com os 

clientes, que nós entrevistávamos todas as famílias, todos os alunos, durante cinco anos, 

quando houve uma série histórica de avaliações. Foi no período de 2001 até 2006”.  

As instituições de ensino precisam tornar-se conscientes de que seus mercados 

passaram a sofrer mudanças, pois, novos concorrentes ou novas necessidades dos 

consumidores surgem a todo o momento (KOTLER, 2000). O marketing educacional é uma 

experiência relativamente nova, e emerge enquanto uma resposta, por exemplo, à queda de 

captação de alunos e receita das Instituições. Por isso, a prática da pesquisa para investigar as 

razões da perda de alunos é tão importante.  O entrevistado ‘A’ conclui que “sem avaliação a 

gente não anda. A gente não sabe o que as pessoas pensam. Porque a visão de quem está 

dentro é uma. Quem avalia olhando de fora, avalia de outra forma. A gente fica fascinada ao 

pesquisar. Por isso que os pesquisadores não param mais”. Diante disso pode-se perceber 
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que existe no Colégio Franciscano Sant’Anna, uma prática de avaliação e o entendimento da 

sua importância. 

 

6.3.2  PERCEPÇÃO DOS ALUNOS E PAIS 

 

 A percepção será apresentada, inicialmente, sob o olhar dos alunos e pais, atuais 

clientes do Colégio Franciscano Sant’Anna (Grupo 1) que participaram do grupo. Em um 

segundo momento, será apresentada a percepção dos clientes que procuraram outras 

instituições de ensino (Grupo 2) e com os quais foi realizada o procedimento de entrevista em 

profundidade.  

Para o Grupo 1,  a primeira questão proposta versou sobre a forma como chegaram ao 

Colégio Franciscano Sant’Anna, tendo como propósito verificar, de maneira indireta, os 

motivos pelos quais optaram por permanecer nessa instituição de ensino. 

O entrevistado M1 destaca: “Eu sempre quis que meus filhos estudassem em colégio 

de ‘Freiras’. [...] Ela entrou na 4ª série”. Fica evidente a escolha delineada pela expectativa 

de uma educação voltada para valores centrados em uma filosofia confessional. Costa (2005, 

p.62) “a identidade da empresa é seu DNA. Por isso, e não por outro motivo, toda empresa é 

única, diferente e irrepetível”.  

Compreender o consumidor é etapa fundamental para que as estratégias planejadas 

pelo marketing sejam bem sucedidas (SAMARA E MORSCH, 2005). Em geral o que se 

busca, no caso das Instituições de Ensino da Rede Privada, um corpo docente qualificado e 

capacitado, assessorado por funcionários treinados e motivados, com instalações adequadas e, 

obviamente, ver o nome da escola projetado entre as melhores (COLOMBO, 2004).  Conta P2 

que o filho “chegou ao Sant’Anna na 8ª série, ele antes estudava no Colégio Militar, mas 

reprovou lá porque nunca se adaptou”. Fica evidente a partir da colocação do entrevistado 

que a reprovação dos filhos é uma ameaça podendo provocar a insatisfação ou recusa de seus 

clientes. 

Outro fator relevante para a escolha da escola foi destacado por P3: 

 

“retornamos de Pelotas em 2010 e lá os filhos estudavam na Escola São Francisco, 

que faz parte da rede. Escola menor, com 500 alunos, uma grande família. 

Colocamos os filhos no Sant’Anna porque tivemos uma excelente experiência lá em 

Pelotas. Enquanto instituição o que nos levou a procurar o Sant’Anna, considerando 

a minha experiência enquanto professor universitário, onde me percebia (me 

deparava) que a grande diferença dos alunos não está na intelectualidade que as 

escolas davam, mas sim, aquelas que davam cidadania”.  
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De acordo com o entrevistado M1, fica evidente a lealdade à marca, primeiro ativo do 

modelo de Aaker (1998) que diz que os consumidores leais não dão mais valor ao 

concorrente, permanecendo fiéis àquela marca de sua preferência. Da mesma forma, fica clara 

a busca por uma identidade já conhecida, no caso, a identidade da escola confessional 

franciscana, com todos os valores que cooperam para que ela continue respondendo às 

expectativas dos consumidores. Conforme recorda Pestana (2003) “uma escola moderna não 

precisa abdicar do seu rosto, da sua identidade” e essa postura fica evidenciada na percepção 

dos entrevistados.   

Ainda, a escolha se dá, conforme a sugestão apresentada pelo entrevistado A4 com 

base na apreciação de uma prática própria da identidade confessional: 

 

 “o que me chama mais a atenção no colégio é a parte religiosa, porque eu sou muito 

católica e acredito muito em Deus. Até agora no ensino médio a gente vai na capela, 

na aula de ensino religioso e eu acho isso muito legal. Eu gosto de estar lá”.  

 

Esse dado é percebido por ela como benefício, algo que é oferecido pela escola e que 

merece destaque. A partir desta colocação é possível avaliar que a marca é capaz de 

diferenciar a instituição de seus concorrentes (ARIZA, 2004), ou seja, para o entrevistado A4 

a parte religiosa é um benefício. Ela representa uma vantagem da empresa quanto a sua 

qualidade e valor do serviço. Acrescenta-se que no contexto de serviços, a qualidade pode ser 

o elemento principal do diferencial competitivo. Sendo assim, é necessário entregar um 

serviço superior às expectativas dos usuários, para que a fornecedora do serviço fortaleça sua 

posição competitiva, garantindo, também, a satisfação do usuário (GRÖNROOS, 2003). 

 A segunda provocação feita ao grupo foi relacionada com às principais características 

do serviço educacional, quanto a caráter pedagógico voltado para o ensino médio, oferecido 

pelo Colégio Franciscano Sant’Anna, que foram determinantes para o aluno escolher cursar o 

Ensino Médio nesta instituição. 

A esse respeito P3 destaca que antes a  

 

“parte pedagógica, que gerava dúvidas quanto à permanência do meu filho no 

colégio, mas, hoje estou mais satisfeito. Porque o sistema subjetivo de avaliação, nós 

brasileiros, não estamos prontos. A subjetividade acaba elegendo alguns e 

discriminando outros. Por isso eu acho que tem que ser avaliado numericamente 

mesmo, como retornou agora. Escolher quem passava no final do ano era uma coisa 

que incomodava. Hoje, o processo pedagógico me deixa mais tranquilo, onde 

existem parâmetros de menção mais concretos”.  

 

Ou seja, ao procurarem uma escola particular, pais e alunos buscam a excelência de 

serviço, que é subjetivo (KOTLER, 2000). Além disso, como serviço educacional é um 
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processo experimentado, e o cliente tem que participar da sua execução, por isso ele é 

intangível e permite interações que incluem uma série de momentos entre o cliente e o 

fornecedor do serviço. Conforme é dito por Grönroos (2003), o que ocorrer nessas interações 

causará um impacto crítico sobre o serviço prestado. Essa percepção do cliente, também é 

subjetiva. Assim, verifica-se que há um olhar crítico por parte de pais e alunos, para o serviço 

prestado pelo Colégio Franciscano Sant’Anna.  

 De acordo com M1, “a parte pedagógica está ótima. O acolhimento, a atenção foi 

fundamental. Não deixaram minha filha perdida, apesar da peculiaridade de sua situação”. 

A situação relatada pelo entrevistado foi de que nesse ano a filha trocou de escola duas vezes 

e retornou para o Sant’Anna, por não adaptar-se a outra instituição. Nesse caso a percepção 

retomou a premissa de que o serviço educacional é perecível, pois o cliente não precisa testá-

lo antes do uso (COBRA e BRAGA, 1997), portanto isso reforça a subjetividade do processo 

quando é necessário dimensionar a satisfação ou insatisfação do consumidor.   

Na percepção de P4,  

 

“[...] Essa formação humanística oferecida pelo colégio, é muito importante, pois 

ajuda a formar um ser humano mais saudável, com uma formação mais polida. 

Agora a questão de conteúdos, a gente vê que os outros colégios estão buscando só 

essa parte do resultado final e, passar no vestibular, e aí, depois saem esses 

profissionais que não sabem nem quando é dia e quando é noite”.  

 

Para o entrevistado P4 formação da escola confessional que se propõe à formação 

integral baseada em valores humanistas e religiosos (ALVES, 2009) fica evidente e é 

percebida como positiva. Além disso, é feita menção à concorrência que, na opinião do 

entrevistado, não tem a mesma linha de trabalho.  

Em relação à exigência dos clientes, verificou-se que há aspectos que parecem gerar 

satisfação e outros parecem indicar insatisfação. Durante a realização do grupo focal, o ponto 

mais problemático, mencionado pelos clientes, foi o horário do 6º período, compreendido 

entre 12h às 12h50, conforme pode ser observado na fala do entrevistado P3 “o horário do 

ensino médio é contraditório com a dinâmica familiar. Duvido que esses 45’ de aula 

interfiram no aprendizado efetivo deles”. Esta questão ainda foi reafirmada pelo entrevistado 

P4, quando este avalia que “a questão da segurança está ok, está seguro. A questão do 

horário a gente estranhou um pouco, mas, a gente tem que se adaptar um pouco. Fazer o 

quê?”. Por outro lado, o entrevistado M2 identifica que, “o horário para nós é indiferente 

porque estamos aposentados e nos adaptamos”. Avaliação que é corroborada pelo 

entrevistado M1, no momento em que apresenta a sua opinião sobre o assunto, “para mim o 
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horário não é problema porque cada filho tem sua rotina e chega num horário diferente”. 

Verifica-se que o ramo de serviços de Educação Particular está envolvido na dinâmica da 

busca da satisfação de seus clientes, sendo necessário às instituições, programar-se para ouvir 

o que eles esperam; para conferir seu grau de satisfação; conhecer os concorrentes e adaptar-

se às mudanças do mundo globalizado (SARQUIS, 2009).  

Com relação às características que não procuram em uma escola, M1 mencionou 

“minha filha tem uma amiga que estuda no Marco Polo e a vida da menina é uma loucura. 

Não tem tempo para nada. É muito estressante”. A esse respeito, P4 disse:  

 

“Eu acho a sobrecarga ruim. Um aluno assim com muito compromisso, que não tem 

tempo de ler, só aquele conteúdo técnico que é dado e o professor cobra, e daí tem 

que vencer e aí não é fácil. Não é fácil nem no Sant’Anna e nem em lugar nenhum. 

Se não estudar um pouquinho, não vai passar”.  

 

A partir do que foi apresentado pelos entrevistados, é possível identificar que a 

percepção de cada pessoa com relação a um produto ou, neste caso, um serviço que é 

oferecido possui importantes e significativas variações (COBRA, 1997). Porém, as várias 

percepções dos clientes devem ser levadas em conta pelas empresas para definirem suas 

estratégias de conquista dos clientes. 

Na realização das entrevistas em profundidade desenvolvidas com o grupo 2, formado 

por alunos e pais que escolheram outra instituição de ensino,  a primeira questão proposta, 

teve como intenção identificar características que os clientes procuram em uma escola de 

ensino médio.  

  Nesse sentido, com relação à troca de escola o entrevistado EM1 explicou:  

 

“o motivo que eu troquei foi justamente a motivação para o estudo. O ensinar o 

aluno a estudar. E isso era uma falha, ou ainda é, eu não sei, no Sant’Anna. Esse foi 

o principal foco que a gente buscou porque ela não tinha o hábito do estudo, e nessa 

outra sim. Eles se obrigam aprender a estudar”.  

 

  Por outro lado, o entrevistado EP2 respondeu que “o ensino médio é a última etapa 

antes do ingresso em uma faculdade, o que se espera que nesse período que a instituição de 

ensino prepare o aluno, da melhor forma possível para conseguir aprovação no vestibular”. 

Assim, com base no que os entrevistados disseram, fica explícita a ideia de que atualmente os 

clientes estão mais exigentes (SARQUIS, 2009) e suas vontades estão aliadas aos seus 

objetivos pessoais, logo, cada um busca na escola os meios para atingir suas metas.  

  Conforme a fala do entrevistado EA1 outro aspecto também pode ser observado, “No 

colégio eu estou tendo muita pressão que faz eu estudar, eu querer correr atrás, ir bem e não 
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querer reprovar. E, antes eu não tinha essa pressão. Ah! Nem estudava muito, assim. Então, 

acho que era mais isso”. Entretanto o entrevistado EA2 indica o seu ponto de vista: “eu 

quero a aprovação no vestibular e o colégio não me dava essa segurança. Por isso, busquei 

uma escola que tivesse foco nessa preparação”.  Pode-se ter uma ideia, com base no que foi 

respondido que o aluno hoje não aceita mais a simples condição de expectador, de mero 

receptor do conhecimento ele tem buscado participar de modo cada vez ativo do processo 

educacional (PESTANA, 2006). 

 A segunda questão propôs aos entrevistados falarem sobre sua trajetória no Colégio 

Franciscano Sant’Anna. Pois, conforme indica Marchado (2003), falar de trajetória, de 

história ajuda a pensar sobre a identidade corporativa e, no momento em que os entrevistados 

relatam isso foi possível identificar tipo e relação que fora estabelecida:   

  EA1 conta: “eu entrei no Pré-A, faz 10 anos que estou, que eu fiquei no Sant’Anna. 

Me marcou muita coisa. Acho que o colégio marca, todo mundo já conhece o colégio pela 

confraternização que ele faz, né”.   

  EM1 disse, como os olhos marejados: “Não tenho nenhuma queixa. Ele é muito 

família, e trabalha com a família. Aquela valorização da família. Isso, eu não encontrei em 

outra escola”.  

 EA1: “Tipo, eu adoro o Sant’Anna no ensino fundamental, sabe. Ele te ensina a ser 

uma boa pessoa”. 

 EA2: “Estudei no Sant’Anna desde a pré-escola até o final do Ensino Fundamental. 

Eu vivi várias experiências, em termos de convivência escolar”.  

EP2: “É o Sant’Anna privilegiava essa parte. Estava sempre envolvendo os alunos em 

atividades assim, de formação para a vida”.  

EA3: “No Sant’Anna o ensino acontece em todas as atividades. Adorava as mostras 

pedagógicas, ir ao sítio as viagens”.    

Nos relatos dos entrevistados o que diferencia a instituição da outras, como identidade 

corporativa, que se reflete e projeta a real personalidade da organização (LUPETTI, 2012), é a 

confraternização, o ambiente familiar, os valores que ensinam a ser pessoa. Assim, a 

percepção deles em relação ao serviço recebido dirá muito da imagem que construíram e será 

variável por meio da experiência. Isso porque, como recorda Cobra (1997), cada um percebe e 

reage diferente mediante estímulos iguais. Ou seja, mesmo que os mesmos estímulos sejam 

oferecidos aos clientes, cada um perceberá de forma diferente, subjetiva. 

  Para o entrevistado EM4 a relação estabelecida com a escola foi negativa:  
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“Fiquei muito magoada com o colégio, porque a minha filha foi muito mal tratada 

lá. Eu fui professora lá, durante vários anos, mas a forma como a minha filha foi 

tratada, no final da 8ª série, por uma professora ignorante, que não sabia conversar 

com os alunos, nem dar aula, foi a gota d´água. A escola não atendeu às 

necessidades da minha filha. E olha que fui professora lá muitos anos” 

     

  Portanto, fica clara a diferença de percepção mediante a experiência vivida. A 

construção da imagem de marca é uma tarefa árdua e complexa, a imagem positiva de uma 

marca não se mantém sem um esforço adequado (CASTRO, 2002), pois, é um processo que 

envolve a participação do consumidor de forma decisiva, por isso, é importante conhecer a 

percepção dos consumidores. 

 A terceira questão proposta na entrevista disse respeito a como eles veem a imagem do 

Colégio Franciscano Sant’Anna. Assim os entrevistados expressam sua opinião dizendo:  

 EM1: “Nossa, eu acho que, pra mim, é referência, né. [...] tanto é que eu indico para 

muitas pessoas”. 

 EA2: “Ficou marcado para mim, que o Sant’Anna é uma escola que se preocupa 

bastante com o bem estar do aluno e valoriza bastante a família”. 

EP2: “O problema era que o resto deixava a gente inseguro, especialmente a questão 

do vestibular. Sabe”. 

Desta forma fica clara a prerrogativa de Perez e Bairon (2002, p.55) quando indicam 

“a imagem, na sua amplitude mental e real, vale não apenas por seu valor descritivo, mas 

também por seu significado simbólico”. Logo, o que significa essa imagem diz muito da 

percepção dos entrevistados.  

A quarta trata do motivo que levou os clientes trocarem de instituição educacional, 

para cursar o ensino médio. Nesse sentido o entrevistado EM1 destaca:  

 

“Pesou, pra mim, [...] a questão das notas, pelas notas serem trimestrais. E, digamos 

assim, pro aluno, eu sempre discutia esse assunto e colocava, no caso seria, que só 

valorizava a última nota. Então, na cabecinha do aluno, entrava assim, ‘ah não, eu 

tirando 7,0 ou 8,0 no último, tá ótimo, estou passado’. Só que não é isso. Se tu não 

aprender lá no início, não tem como tu ir bem no final” 

 

EA1: fala, com certa ironia que “Tem menos trabalhinhos. Mudou muito”.  

  EA2: “baixo nível de aprovação nos vestibulares, acho que o Sant’Anna não 

acompanhou o aumento do grau de dificuldade e competividade atual. Ficando atrás de 

escolas como Santa Maria, Colégio Militar e Riachuelo, CTISM, Politécnico. Então eu 

busquei uma escola que me proporcionasse isso”. 

 EA3: “Escolhemos outra escola porque cansei da mesma rotina. Minhas colegas 

mudaram e eu resolvi ir com elas”. 
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Assim, percebe-se que a troca está alinhada ao que propõe Kotler (2000) sobre o nível 

de exigência diante da qualidade de serviços prestados, o que geram menos fidelidade às 

marcas. O consumidor é a "entidade compradora” (SAMARA E MORSCH, 2005) potencial, 

que tem uma necessidade ou desejo a satisfazer. Somente analisando-o profundamente, é 

possível conhecer as influências submersas que interferem, determinantemente, nas suas 

escolhas e necessidades de cada indivíduo. O comportamento é visível, mas, os motivos são 

ocultos, pessoais, subjetivos, suas motivações. 

 

6.3.3 MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS E PAIS 

 

 

As motivações variam de indivíduo para indivíduo e de consumidor. Identificar se 

estão motivados para o consumo é fundamental para o sucesso da instituição no mercado. 

Principalmente porque os consumidores atuais são informados e exigentes e buscam 

benefícios aliados às suas necessidades pessoais. Conhecer o que pensam os entrevistados do 

grupo 1 (formado por alunos e pais do Colégio Franciscano Sant’Anna, e do grupo 2 

(composto por ex-alunos e pais) é caminho para identificar os motivos pelos quais 

permaneceram ou procuraram outra instituição de ensino. Ao levar em consideração como 

cada um percebe a Instituição, há maior possibilidade de se aproximar mais do que vai 

motivá-lo (LAS CASAS, 2006).  

Embora as motivações variem de indivíduo para indivíduo, os consumidores buscam 

benefícios diferentes, em diferentes situações. No grupo 1, o entrevistado P2 relata que no 

colégio onde o filho estudava antes de chegar ao Sant’Anna  

 

“ele ia contra a vontade e também tinha o desempenho abaixo do exigido, por isso, 

resolvemos buscar outra escola. [...] A gente acabou fazendo uma pesquisa, fomos 

ao Fátima, o Santa Maria e no Sant’Anna. Como moramos mais perto do Sant’Anna 

e a mensalidade era mais em conta, também fomos lá visitar o colégio, vimos o 

ambiente os profissionais, a organização do colégio, achamos que fosse um colégio 

bom”.  

 

Ou seja, estava desmotivado para permanecer na escola que estudava, mas tinha 

necessidade de continuar estudando, tento em vista esta realizado buscou uma escola, onde 

houvesse segurança e se identificasse mais com aquilo que ele acreditava ser importante. A 

motivação identifica as necessidades e iniciam-se os processos de percepção, aprendizagem, 

formação de atitudes e tomada de decisão (MOWEN E MINOR, 2006).  
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Além disso, o motivo pode estar associado aos valores da pessoa. Para o entrevistado 

P3, “o Sant’Anna, em Santa Maria, é um dos que preza mais por disciplina, por hierarquia, 

que faz parte da vida”. Esse fato motivou o entrevistado a permanecer no Colégio 

Franciscano Sant’Anna, por aliar-se à necessidade do entrevistado (KARSAKLIAN, 2011) de 

educar seu filho segundo o conjunto de valores que considera fundamentais. Ele identificou 

como benefício a disciplina, que levou-o a continuar na escola. As falas dos entrevistados 

também comprovam que os clientes atuais dos serviços educacionais tendem a ser mais 

críticos/exigentes e também, sabem exatamente o que querem (SARQUIS, 2009).   

Fica evidente a importância de a instituição conhecer o que pensam e avaliam sobre os 

serviços prestados. Para mensurar a qualidade de serviços, destaca-se o padrão “Servqual”
24

. 

Esse que considera a qualidade como noção mais abstrata para atender as demandas básicas 

dos clientes com base na empatia; confiabilidade; sensibilidade/responsabilidade; segurança; 

tangibilidade (PARASURAMAN, ZEITHAML E BERRY, 1990). 

Diante da ideia de qualidade, os entrevistados foram provocados para falar sobre o 

diferencial do Colégio Franciscano Sant’Anna. A esse respeito, foi apontado que:  

P2: “O ambiente sadio”. 

M2: “Tranquilidade especialmente em relação aos outros colégios”. 

M1: “Tranquilidade e acolhimento, o acolhimento foi primordial esse ano”. 

P3: “Eu penso que a parte humanista e cidadã que o colégio não é totalmente 

mercantilizado”.  

A4: “A parte religiosa”. 

 A3: Acompanhou as discussões, mas não quis se pronunciar verbalmente, porém, concordava 

com as falas do pai fazendo sinal afirmativo com a cabeça. 

Assim, a percepção dos entrevistados indica satisfação em relação à escola. Ainda 

destaca-se que investir a qualidade pode ser o fundamento do diferencial competitivo 

garantindo, também, a satisfação do usuário (GRÖNROOS, 2003). Logo, considerando o que 

foi mencionado pelos entrevistados, em relação ao diferencial do colégio, destacam-se  

elementos associados ao padrão ‘Servqual’. 

Ainda associado à percepção da qualidade, identificado como um diferencial, o 

entrevistado P3 destacou que a “parte religiosa ela é fundamental e, o que falta hoje em 

muitos bons profissionais é o humanismo” isso quer dizer que o humanismo é o ‘DNA da 

                                                 
24

 Instrumento de mensuração da qualidade de serviços, de Parasuraman, Zeithaml, Berry (1990). 
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instituição (COSTA, 2005), pois, é identificado tanto como benefício como, quanto 

diferencial.   

A motivação surge de uma necessidade (KARSAKLIAN, 2011) sendo a descoberta 

que conduz indivíduo a procurar uma solução que possibilite o retorno do seu estado de 

equilíbrio. Assim, o grupo dois apresenta informações relacionadas às características 

encontradas em outras instituições de ensino privado, que os alunos e pais não encontraram no 

Colégio Franciscano Sant’Anna. Nesse sentido, o entrevistado EA1, estudante do Colégio 

Riachuelo diz: “lá o foco está nos estudos, não pensam em mais nada, sabe”.  E o 

entrevistado EM1 reforça a observação quando identifica que, “tem um grau de exigência 

bastante grande, então, tem que estar no horário para conseguir acompanhar...”. Outro fator 

apontado como motivador é a disciplina, que pode ser avaliado quando o entrevistado EA1 

afirma que se chegar atrasado “tu não entra nunca mais na sala de aula. Tu perde todo o dia 

se chega atrasado”.   

Verifica-se que o fator motivador para os entrevistados diz respeito ao comportamento 

reconhecido como um processo que envolve a seleção, a compra e o uso, no caso do foco 

dessa pesquisa, uso dos serviços educacionais (KOTLER, 2000).  Também fica claro o grau 

de exigência que caracteriza os clientes no sentido em que estão exigindo cada vez mais 

qualidade e serviço. 

Outro fator que levou a troca de instituição foi, de acordo com os entrevistados o EA2, 

atualmente estudante do Colégio Riachuelo foi a busca da preparação para o Vestibular e para 

EA3, estudante do Colégio Marista Santa Maria, foi a busca por novidades e o 

acompanhamento de amigos.  Na busca por seus objetivos pessoais, eles mostram menos 

fidelidade a marcas (KOTLER, 2000).  

Porém, em relação aos aspectos relativos à segurança, o entrevistado EM1 diz que “o 

problema é que na hora de intervalo eles vão para a rua, pegar lanche. [...] No Sant’Anna é 

legal porque tem a cantina”. E a partir desta constatação o entrevistado pondera que “mas é 

que, já é diferente. Tu dá responsabilidade para o aluno. Tu ta fazendo ele ser maduro. Tu 

tem que saber a hora de voltar, e, tem todo o controle ali. Se eles verem que alguém faltou, 

eles vão buscando”. Entretanto, a satisfação vem quando as expectativas são alcançadas. Se o 

desempenho não alcançar as expectativas, o cliente ficará insatisfeito. Se o desempenho 

alcançar as expectativas, o cliente ficará satisfeito e ainda, se o desempenho for além das 

expectativas, o cliente ficará altamente satisfeito ou encantado (KOTLER, 2000). Dessa 

forma, pode-se perceber que o fator motivação para permanência ou troca de instituição de 
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ensino está centrado nessas relações de satisfação ou insatisfação, de encantamento e 

desencantamento.  

Como características do serviço educacional, destaca-se que, em essência, as 

instituições educacionais devem inspirar confiança, a qual se constrói na relação diária com os 

clientes, no cumprimento dos cronogramas, na clareza da relação entre a instituição e os 

alunos e pais, na explicitação de seus objetivos e na manutenção de coerência com sua 

filosofia. Por isso, é fundamental conhecer a percepção dos clientes e suas motivações, pois 

esses dados auxiliarão na definição clara da imagem institucional do Colégio Franciscano 

Sant’Anna. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como Kotler e Keller (2006, p. 3) afirmam que o ‘bom marketing não é acidental’, por 

resultar de planejamento e execução que precisam ser cuidados e desenvolvidos de maneira 

eficiente. Considera-se que no mercado educacional este tipo de estratégia tenha um 

importante papel e a partir do desenvolvimento de ações planejadas seja possível aumentar as 

chances de sucesso nos investimentos feitos pelas instituições escolares da rede privada.  

A entrevista com o Administrador do Colégio Franciscano Sant’Anna foi apresentada 

a missão da instituição, que 

 

“é a educação. É educar os alunos, as crianças, os jovens, também as famílias, com 

essa proposta de vida, não só a construção do conhecimento, que é super 

importante, que a gente qualifica bastante, que é trabalhar assim, oferecendo o 

melhor, na questão da construção do conhecimento, né, do saber, mas também, 

formar pessoas. E quando eu falo formar pessoas é formar pra vida, pessoas com 

caráter, com valores, que saibam fazer a diferença na sociedade. Essa é a missão”. 
 

Em relação a esse aspecto verificou-se o alinhamento da missão do Colégio com a 

Missão da Rede SCALIFRA-ZN da qual faz parte. A mesma é identificada tanto por clientes, 

alunos e pais que permaneceram no colégio (grupo 1) como pelos ex-clientes (grupo 2). A 

missão deve perpassar todos os segmentos da instituição e impactar os ‘stakeholders’. Pois, 

dentro da instituição educacional privada, é muito importante compreender as relações entre 

os públicos. Deixar clara a missão que evidencia a filosofia franciscana, subsidia essa 

construção de uma imagem sólida que vem se perpetuando por mais de 100 anos junto ao 

mercado santa-mariense. Verifica-se a preocupação em não perder de vista a identidade 

franciscana, mas também, fica clara a preocupação com a relação comercial, já que, existe 

uma relação entre o aluno e os pais (clientes) que contratam um serviço educacional da escola 

(prestadora de serviço). 

Conforme o Administrador, a imagem que o Colégio quer evidenciar é de “um 

trabalho sério, comprometido” e com raízes. Ou seja, há preocupação com prestação de um 

serviço qualificado e comprometido com os valores que orientam a caminhada franciscana na 

educação. Fica o indicativo de seriedade e responsabilidade com a proposta. O viés da 

tradição, de um trabalho que “tem raízes” é argumento de autoridade, que indica autoridade 

no que faz.   

E mais, de acordo com a prospectiva atual do mercado educacional, onde boa parte das 

instituições de ensino privado (confessionais ou não) têm aderido ao trabalho em rede, o 
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Colégio Franciscano Sant’Anna, menciona o vínculo com a congregação das Irmãs 

Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã, integrando a Rede SCALIFRA-ZN. Por isso, o 

monitoramento da imagem pretendida pela instituição, através de avaliações periódicas são 

tão importantes já que garantem a possibilidade de manter o que é fundamental e de adaptar-

se as mudanças exigidas pela globalização. 

Para o Administrador do Colégio Franciscano Sant’Anna o serviço prestado não pode 

perder de vista dois pilares: “a construção do conhecimento e a formação para a vida”. E 

esses são percebidos pelos clientes que, optaram por permanecer na instituição, que revelam 

compartilhar dessa proposta, reconhecer que ela está adequada às suas necessidades  pessoais. 

No caso dos ex-clientes, eles recordam com simpatia desses pilares, reconhecem que fizeram 

a diferença na sua formação pessoal, mas, deixam claro o surgimento de outras necessidades, 

como uma formação menos humanista, mais projetada para a competitividade e a preparação 

para o vestibular; uma avaliação mais individualizada e focada no resultado numérico (a nota 

final); exigência e pouca flexibilidade (com horários e prazos).  

Percebeu-se que, para o grupo 1, formado por aqueles que permaneceram no colégio, a 

proposta humanizadora é vista como benefício  para quem a busca um espaço seguro; 

acolhedor; atendimento prestado individualmente; formação voltada para a espiritualidade, 

trabalho pedagógico que desafia a integrar saberes. Além disso, a postura de abertura do 

colégio a ser avaliado, a ouvir, a flexibilizar também é percebida como positiva. A esse 

respeito, ainda, o fato de o colégio ter repensado e reorganizado o sistema de avaliação, 

deixando-o menos subjetivo, foi considerado um grande avanço. 

Ficou claro, desse modo, que os clientes estão cada vez mais exigentes, e, no caso do 

serviço educacional, são conhecedores das suas reais necessidades. Avaliam com seriedade e 

com alto nível de exigência os serviços recebidos. Dizem quando gostam ou não e forçam a 

instituição a repensar suas práticas. Quando não há resolução para suas necessidades, eles, 

mesmo sofrendo, procuram outra instituição. 

O grupo 2, deixou claro que o motivo da troca foi a ideia que o Colégio Franciscano 

Sant’Anna não prepara para o Vestibular. Os entrevistados apontam a avaliação como um dos 

fatores cruciais, especialmente associada àquelas práticas avaliativas grupais, “trabalhinhos”. 

Deixaram claro que buscaram em outra instituição uma proposta menos humanizadora, mais 

competitiva e focada no vestibular. No entanto, reconhecem características positivas no 

Colégio Franciscano Sant’Anna, sendo que, alguns o fazem até com certo saudosismo. 

A imagem institucional é o resultado de como os consumidores avaliam as ações e 

elementos comunicados, de várias maneiras. É importante ressaltar que a forma como as 
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pessoas interpretam as mensagens pode não ser a esperada, ou seja, a instituição pode estar 

tentando passar uma imagem para o público e por algum motivo, que precisa ser verificado, 

este público pode não estar interpretando da maneira correta. A imagem que uma instituição 

tem não é, necessariamente, a que ela aspira ter, diz ter ou tenta projetar, mas sim, aquela que 

os consumidores formaram em suas mentes. Logo, o monitoramento e administração da 

imagem organizacional preveem estratégias para que a empresa possa corrigir, ou pelo menos 

tente reduzir os eventuais erros de percepção da imagem pelos clientes. 

Ficou claro que tanto Grupo 1 quanto Grupo 2 busca corpo docente qualificado e 

capacitado, assessorado por funcionários treinados e motivados, com instalações adequadas e, 

obviamente, ver o nome da escola projetado entre as melhores. Esse é o espaço que pode ser 

ocupado para realizar investimentos em Marketing, o que, aliás, passou a ser condição 

essencial para a sua sobrevivência no mercado. Especialmente considerando-se à relação com 

os seus públicos-alvo, alunos e pais de alunos, ou seja, clientes atuais ou futuros. O Marketing 

Instituc Logo é fundamental que as instituições de ensino privadas criem instrumentos de 

mensuração da qualidade de serviços, a exemplo do “Servqual”. Logicamente, sempre 

buscando oferecer qualidade de modo à atender as demandas básicas dos clientes através da 

análise da empatia; confiabilidade; sensibilidade/responsabilidade; segurança e a tangibilidade 

que agrega o posicionamento da instituição. Pois, tendo em vista a natureza essencialmente 

competitiva do mundo dos negócios, onde também se situa o mercado educacional deve ser 

uma preocupação crescente das instituições de ensino da rede privada, como criar e manter 

uma boa imagem corporativa dando devida importância à gestão da marca. Segundo Kotler 

(1998), a marca tem o propósito de identificar bens ou serviços emprestando-lhes valor. Ela 

traz em si um histórico da sua relação com o consumidor, das boas experiências, em termos 

de qualidade obtida com o uso do seu tempo e dinheiro Cobra e Braga, de significados e 

reconhecimentos que a marca o proporcionou prestação. 

Logo é fundamental que as instituições de ensino privadas criem instrumentos de 

mensuração da qualidade de serviços, a exemplo do “Servqual”. Ficou clara a preocupação do 

Administrador do colégio com a qualidade para atender as demandas básicas dos clientes. 

Esses, por sua vez a avaliam falarem de como percebem a empatia; a confiabilidade; 

sensibilidade/responsabilidade; segurança e a tangibilidade, que agrega o posicionamento da 

instituição.  

Aos que procurara outra instituição de ensino, fica claro também que, devido a 

natureza essencialmente competitiva do mundo dos negócios, onde também se situa o 

mercado educacional, as instituições não devem esquecer de tangenciar esforços para criar e 
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manter uma boa imagem corporativa dando devida importância à gestão da marca. Segundo 

Kotler (1998), a marca tem o propósito de identificar bens ou serviços emprestando-lhes 

valor. Ela traz em si um histórico da sua relação com o consumidor, das boas experiências, em 

termos de qualidade obtida com o uso do seu tempo e dinheiro Cobra e Braga, de significados 

e reconhecimentos que a marca o proporcionou prestação. 

O Marketing Educacional, por sua vez, auxilia as instituições de ensino a traçar 

estratégias capazes de conter as situações-problema mencionadas. Na verdade, ambos 

subsidiam a construção da identidade e de uma imagem institucional forte, e apontam para a 

necessidade de pesquisar para saber se o que os clientes percebem está de acordo com o que 

desejam transmitir.  

Assim, a prestação de serviço revela muito da imagem da marca. Serviço é algo 

oferecido de uma parte a outra com caráter intangível. O serviço educacional, prestado por 

uma instituição educacional da rede privada assume as características específicas de seu 

contexto, mas, envolve a relação cliente e empresa. Logo, sofre pressão do mercado em 

relação à qualidade, é percebido, avaliado e se sustenta ou não, a partir das percepções dos 

clientes. A forma como o serviço é percebido, alinha-se a motivação dos clientes para manter 

ou desfazer contrato com a instituição. 

As motivações são pessoais e subjetivas, assim como o é o próprio serviço prestado. 

Os indicativos apontam para necessidades pessoais, mas, que, em cada grupo se assemelham. 

Inicialmente, porém, conclui-se que para os que permaneceram no colégio em 2013, demarca-

se a insatisfação com o horário do 6º período, que afasta as famílias da convivência durante o 

almoço. Dado esse que é passível de investigação quanto ao nível de satisfação, a fim de não 

causar danos maiores, como a perder alunos. No entanto, a motivação fica explícita em 

questões bem pontuais, como: segurança, personalização do serviço, flexibilidade e abertura 

ao diálogo, nível de exigência quanto à formação humana; reformulação do sistema 

avaliativo; formação humana e espiritual. 

Para os que procuraram outras instituições, a desmotivação em permanecer no Colégio 

Franciscano Sant’Anna relacionou-se a insegurança quanto à preparação para o Vestibular, 

por considerarem a escola ‘paternalista’, falcilitadora do processo de avaliação, pouco 

exigente. Sendo assim, necessário criar estratégias de divulgação dos novos sistemas 

avaliativos, a fim desfazer essa imagem. 

Para o entrevistado que teve uma experiência negativa quanto ao tipo de 

relacionamento com o colégio, cabe vigiar, no sentido de esta aberto a ouvir, acolher o que é 
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útil para crescer e de avaliar as condutas e manejos junto aos pais, pois tudo isso reflete na 

imagem de marca passada para a comunidade. 

Portanto, o estudo auxiliou na definição de percepções e motivações  dos clientes em 

relação a imagem institucional da marca do Colégio Franciscano Sant’Anna. As percepções 

avaliam potenciais e fragilidades. As motivações também indicam caminhos para gerar 

satisfação e fidelizar clientes. 
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FIGURA 1  
Prédio I – Colégio Franciscano Sant’Anna 
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FIGURA 2  

Prédio II – Colégio Franciscano Sant’Anna 
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FIGURA 3 

Prédio III – Colégio Franciscano Sant’Anna 
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FIGURA 4  

Bandeira do Colégio Franciscano Sant’Anna 
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APÊNDICE A 

 

 

 

 

 
 

                  

 

Termo de Consentimento - Administrador 

 

Você está sendo convidada para participar, como voluntário, em uma pesquisa:  

Título: Percepção e motivação em relação à imagem de marca do Colégio Franciscano Sant’Anna. 

 

Pesquisador Responsável: Claudecira Bottoli – claubottoli@gmail.com 

Orientadora: Profª Ms. Claudia Buzatti Souto 

 

O objetivo da pesquisa é Analisar a percepção e a motivação de pais e alunos da 1ª série do Ensino 

Médio, em relação à imagem da marca do Colégio Franciscano Sant’Anna. Trata-se de uma Pesquisa 

Qualitativa, de nível Exploratório e a coleta de dados será feita através de Entrevista em profundidade e grupo 

focal. O corpus será formado pelo administrador, alunos e pais da primeira série do ensino médio.  Essa 

entrevista atende a necessidade do pesquisador de conhecer como o Colégio Franciscano Sant’Anna se vê, frente 

ao seu público-alvo. As respostas serão gravadas, transcritas, analisadas e, posteriormente, eliminadas.  Será 

garantido ao participante o sigilo e direito de retirar o consentimento a qualquer tempo. 

Após ser esclarecido(a) sobre as informações, caso de aceite fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Desde logo fica 

garantido o sigilo das informações. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma.  

Claudecira Bottoli 

Acadêmica de Publicidade e Propaganda  

Centro Universitário Franciscano 

  

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu, _________________________________, ____________________________, abaixo assinado, concordo em participar 

do estudo Percepção e motivação em relação à imagem de marca do Colégio Franciscano Sant’Anna como sujeito. Fui 

devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador Claudecira Bottoli – acadêmica de Publicidade e Propaganda, do 

Centro Universitário Franciscano, sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, e os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido o sigilo das informações e que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

Santa Maria, 05 de agosto de 2013. 

 

 

 

PERCEPÇÃO E MOTIVAÇÃO  

EM RELAÇÃO À IMAGEM DA MARCA  

DO COLÉGIO FRANCISCANO SANT’ANNA 
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APÊNDICE B 

 

 

 

 

 
 

                  

 

Entrevista com o ADMINISTRADOR  
 

 

 

Identificação Pessoal 
1. Cargo/Função 

2. Tempo de serviço na Instituição 

 

Imagem Institucional da Marca 

 

3. Qual é a Missão do Colégio Franciscano Sant’Anna? 

4. Como a escola quer ser vista na comunidade? 

5. O Colégio Franciscano Sant’Anna costuma realizar pesquisa para medir a satisfação dos 

clientes? Por quê? 
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APÊNDICE C 

 

 

 

 

 
 

                  

 
TERMO DE CONSENTIMENTO – Grupo 1 

 
 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as 

informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma 

delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Desde logo fica garantido o sigilo das informações. Em caso de recusa 

você não será penalizado(a) de forma alguma.  
 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do Projeto: Percepção e motivação em relação à imagem da marca do Colégio Franciscano Sant’Anna 

Pesquisador Responsável: Claudecira Bottoli – claubottoli@gmail.com 

Orientadora: Profª Ms. Claudia Buzatti Souto 

 
O objetivo é Analisar a percepção e a motivação de pais e alunos da 1ª série do Ensino Médio, em relação à 

imagem da marca do Colégio Franciscano Sant’Anna. 

Trata-se de uma Pesquisa Qualitativa, de nível Exploratório e a coleta de dados será feita através de Grupo Focal. 

Os sujeitos participantes serão pais e estudantes da primeira série do ensino médio. Serão propostas questões disparadoras da 

discussão, com foco no objetivo da pesquisa e o grupo apresentará seu posicionamento. O registro das discussões será 

efetuado, conforme metodologia do grupo focal, através de gravação e filmagem. Após a utilização das gravações, o material 

será eliminado. Será garantido aos participantes o sigilo e direito de retirar o consentimento a qualquer tempo. 

 

ClaudeciraBottoli 
Acadêmica de Publicidade e Propaganda 

Centro Universitário Franciscano 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

Eu, _________________________________, ____________________________, abaixo assinado, concordo em participar 

do estudo Percepção e motivação em relação à imagem da marca do Colégio Franciscano Sant’Anna como sujeito. Fui 

devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador Claudecira Bottoli – acadêmica de Publicidade e Propaganda, do 

Centro Universitário Franciscano, sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido o sigilo das informações e que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

 

Santa Maria, 09 de setembro de 2013. 

 

PERCEPÇÃO E MOTIVAÇÃO  

EM RELAÇÃO À IMAGEM DA MARCA  

DO COLÉGIO FRANCISCANO SANT’ANNA 
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APÊNDICE D 

 

 

 

 
 

                  

Questionário do Grupo Focal 

Pais e estudantes que permaneceram no Colégio Franciscano Sant’Anna 

 

I - Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Nome - Formação - Profissão 

 

II – Percepções e Motivações 

1) HISTÓRIA - O que você sabe sobre o Colégio Franciscano Sant’Anna? Como chegou 

até ele? 

 

2) PEDADÓGICO - Quais são as principais características do processo formativo do 

Colégio Franciscano Sant’Anna, que lhe motivaram a cursar o Ensino Médio?  

 

3) AVALIAÇÃO - Como pais, como vocês se sentem em relação ao investimento feito 

(Custo-benefício); Qualidade de ensino - Projeto Político Pedagógico coerente; 

Conveniência - localização, horários, integração com a dinâmica familiar; Infraestrutura 

física e pedagógica; Segurança; Vestibular? 

 

4) Como você se sente estudando do Colégio Franciscano Sant’Anna? Por quê?  

 

5) COMUNICAÇÃO - Como você fica sabendo das notícias e outras informações sobre as 

ações desenvolvidas pelo Colégio Franciscano Sant’Anna? 
 

 

SATISFAÇÃO E SUGESTÕES:  

 

6) Descreva em uma frase os principais pontos fortes do Colégio Franciscano Sant’Anna. 

 

7) Descreva em uma frase os principais pontos onde o Colégio Franciscano Sant’Anna 

poderia melhorar. Por quê?  

 

 

 

 

PERCEPÇÃO E MOTIVAÇÃO  
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APÊNDICE E 

 

 

 

 

 
 

                  

TERMO DE CONSENTIMENTO – Grupo 2 

Você está sendo convidada para participar, como voluntário, em uma pesquisa:  

Título: Percepção e motivação em relação à imagem da marca do Colégio Franciscano Sant’Anna 

Pesquisador Responsável: Claudecira Bottoli – atterp@hotmail.com 

Orientadora: Profª Ms. Claudia Buzatti Souto 

 

O objetivo é Analisar a percepção e a motivação de pais e alunos da 1ª série do Ensino Médio, em relação à 

imagem da marca do Colégio Franciscano Sant’Anna. Trata-se de uma Pesquisa Qualitativa, de nível Exploratório e a coleta 

de dados será feita através de Entrevista em profundidade. Os sujeitos participantes serão pais e estudantes da primeira série 

do ensino médio. As questões atendem a necessidade do pesquisador de conhecer a percepção e a motivação desse grupo em 

relação à imagem da marca do colégio. As respostas serão gravadas, transcritas, analisadas e, posteriormente, eliminadas.  

Será garantido aos participantes o sigilo e direito de retirar o consentimento a qualquer tempo. 

Após ser esclarecido(a) sobre as informações, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste 

documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Desde logo fica garantido o sigilo 

das informações. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma.  

 

Claudecira Bottoli 

Acadêmica de Publicidade e Propaganda  

Centro Universitário Franciscano  

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

 

 

Eu, _________________________________, ____________________________, abaixo assinado, concordo em participar 

do estudo Percepção e motivação em relação à imagem da marca do Colégio Franciscano Sant’Anna como sujeito. Fui 

devidamente informado e esclarecido pelo pesquisdor Claudecira Bottoli – acadêmica de Publicidade e Propaganda, do 

Centro Universitário Franciscano, sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido o sigilo das informações e que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 

 

Santa Maria, _______ de _______________________ de 2013. 

 

 

PERCEPÇÃO E MOTIVAÇÃO  

EM RELAÇÃO À IMAGEM DA MARCA  

DO COLÉGIO FRANCISCANO SANT’ANNA 
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APÊNDICE F 

 

 

 

 

 
 

                  

 

Questionário Entrevista em profundidade 

I - Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Nome - Formação - Profissão 

 

II – Percepções e Motivações 

1) O que é fundamental em uma Escola de Ensino Médio? 

 

2) HISTÓRIA – Como foi sua trajetória no Colégio Franciscano Sant’Anna? Experiências 

positivas ou negativas. 

 

3) IMAGEM DO COLÉGIO – Considerando a experiência feita como aluno/pais, como o 

Colégio é visto, reconhecido por você(s), no contexto educacional de Santa Maria? 
 

4) O que motivou a troca de colégio, no momento de cursar o ensino médio?  

 

5) Como você(s) se sente(m) na escola escolhida para cursar o ensino médio? 

 

6) Como se dá a comunicação entre escola e família? 

 

7) O que poderia ser melhor no concorrente – escola escolhida?  

PERCEPÇÃO E MOTIVAÇÃO  
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