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Resumo
O objetivo deste estudo consiste identificar quais os fatores de maior relevância informada
pelos estudantes do terceiro ano do ensino médio em suas decisões para a escolha de uma
Instituição de Ensino Superior. Para a pesquisa foram consideradas as escolas de Belo
Horizonte, com as melhores classificações no Exame Nacional do Ensino Médio de 2014.
Metodologicamente, desenvolveu-se uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa com
1450 estudantes, cujas respostas foram analisadas mediante a técnica de análise fatorial
exploratória. Dentre os resultados alcançados, foi possível identificar quatro construtos que
exercem maior influência nas decisões de escolha dos estudantes quando da escolha de uma
instituição de ensino superior: grupo de referência, infraestrutura, bolsas e descontos, e
preço, que explicam 69% do fenômeno, segundo modelo encontrado. 
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Estratégia no Ambiente de Ensino: Aspectos Influenciadores da Escolha da Instituição 
de Ensino Superior 

Resumo 
O objetivo deste estudo consiste identificar quais os fatores de maior relevância informada 
pelos estudantes do terceiro ano do ensino médio em suas decisões para a escolha de uma 
Instituição de Ensino Superior. Para a pesquisa foram consideradas as escolas de Belo 
Horizonte, com as melhores classificações no Exame Nacional do Ensino Médio de 2014. 
Metodologicamente, desenvolveu-se uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa com 
1450 estudantes, cujas respostas foram analisadas mediante a técnica de análise fatorial 
exploratória. Dentre os resultados alcançados, foi possível identificar quatro construtos que 
exercem maior influência nas decisões de escolha dos estudantes quando da escolha de uma 
instituição de ensino superior: grupo de referência, infraestrutura, bolsas e descontos, e preço, 
que explicam 69% do fenômeno, segundo modelo encontrado.  
Palavras-chave: Educação Superior. Marketing. Mercado Educacional. Estratégia.  
 
1 Introdução 

Desde o final da década de 1990 identifica-se no Brasil a expansão do ensino superior 
privado, tanto em número de Instituições de Ensino Superior (IES) quanto em número de 
cursos e vagas ofertadas (ROWE; BASTOS, 2009). Esse segmento de ensino, atualmente, é 
responsável por 71,4% dos estudantes de nível superior do país (BRASIL, 2014). 

A representatividade das IES privadas no cenário educacional pode ser justificada em 
função das políticas de custeio e financiamento da educação não gratuita promovidas pelo 
Governo Federal, como por exemplo o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) e o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), por meio do qual os alunos, classificados por uma nota, 
recebem bolsas de estudo para serem utilizadas nas instituições privadas (BRASIL, 2014a). 
 Como resposta a este cenário as instituições de ensino se inserem em um contexto 
dúbio, marcado, de um lado, pelo aumento da concorrência (CERCHIARO; MOTA, 2010) e 
pela massificação do ensino superior, em que as atividades educacionais prestadas aos alunos 
são compreendidas como consumo de um serviço (PALÁCIO; MENESES; PÉREZ, 2002) e, 
de outro, tem-se a necessidade da prestação de serviço de qualidade, que atenda aos anseios e 
as necessidades dos estudantes (PEREIRA; SOUSA; BUENO, 2015). 
 Nesse sentido, os gestores de IES privadas são obrigados a analisar estrategicamente 
este mercado, tornando-se importante o conhecer como o estudante faz a escolha de uma 
instituição educacional, ou seja, quais são os principais critérios levados em consideração 
neste processo, bem como quais as circunstâncias concretas que se estabelece para pleitear um 
curso de graduação (LBDAIWI, 2009).  

Conhecer os aspectos influenciadores do processo de escolha dos estudantes por uma 
IES permite que a mesma construa um planejamento abrangente acerca das estratégias a 
serem traçadas, a partir da identificação das preferências deste tipo de consumidor 
(ALFINITO, 2002). Isso faz com que a IES desenvolva diferenciais frente ao mercado, se 
mantendo sustentável, competitiva e com elevado nível de atratividade para novos alunos 
(CERCHIARO; MOTA, 2010). Nesse contexto emerge-se como questão norteadora deste 
estudo: Quais os principais fatores que influenciam estudantes concluintes do ensino médio 
em seu processo de decisões de escolha por uma Instituição de Ensino Superior? 

Como principal objetivo pretende-se identificar os principais os fatores que 
influenciam estudantes concluintes do ensino médio em seu processo de decisões de escolha 
por uma Instituição de Ensino Superior, considerando os alunos das 50 escolas com melhores 
classificações no ENEM de 2014, sediadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
Minas Gerais.  
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2 Aspectos influenciadores no processo de escolha por uma IES 
Compreender os valores pessoais, necessidades, desejos e demandas dos estudantes 

concluintes do ensino médio, potenciais alunos de uma determinada IES, permite criar um 
banco de dados que determina e orienta a prestação de serviço por parte da instituição 
(PIMENTA et al., 2011), facilitando, por conseguinte, o trabalho de adequação 
mercadológica e de desenvolvimento de ações estratégicas da mesma. Nesse sentido, no 
processo de desenvolvimento de estratégias de captação de alunos de uma IES, em primeira 
instância, deve-se considerar que a opção por uma instituição requer a compreensão de um 
complexo sistema de decisão modulado por variáveis sociais, econômicas, culturais e 
psicológicas (ALMADA; TONTINI, 2012).  

Vários estudos sobre o processo de tomada de decisão de um estudante para ingressar 
em uma IES utilizam estruturas teóricas de bases econômicas e sociológicas (TIERNEY, 
1983; HEARN, 1984; SOMERS; HAINES; KEENE, 2006; LEE; CHATFIELD, 2011). Estas 
correntes têm sido utilizadas para desenvolver três abordagens conceituais e teóricas para 
modelar a escolha da IES: (a) modelos econômicos, (b) modelos de status-realização e (c) 
modelos combinados. 

Os modelos econômicos centram-se em pressupostos econométricos de que os 
potenciais universitários tomam sua decisão por meio de perspectiva racional, na qual 
analisam o custo-benefício para escolher uma IES. Em termos agregados, esses modelos 
preveem a maximização da utilidade (HOSSLER; SCHMIT; VESPER, 1999; ULEN, 1999; 
SCOTT, 2000; KAPLAN, 2008), ou seja, essa vertente explica a escolha da IES baseando-se 
em uma perspectiva pura do investimento (LIVINGSTONE, 2004; GILEAD, 2009). Nos 
modelos de status-realização o processo de tomada de decisão é mediado por uma variedade 
de fatores individuais e sociais que levam a aspirações ocupacionais e educacionais 
(JACKSON, 1982; KINZIE et al., 2004). O modelo de status-realização enfatiza a influência 
do status socioeconômico nas decisões de carreira, como a busca de educação universitária, 
que levam à obtenção de um status social (KING, 2009). Por fim, os modelos combinados 
incorporam os pressupostos racionais dos modelos econômicos e componentes dos modelos 
de status. Nesse aspecto, tais modelos empregam fatores sociais ou não econômicos 
(incluindo características dos alunos) para descrever o processo de escolha da faculdade e 
fatores econômicos para descrever a tomada de decisões (SOMERS; HAINES; KEENE, 
2006; STOKES; SOMERS, 2009). A maioria dos modelos combinados divide o processo de 
decisão do aluno em três fases, a saber: (I) desenvolvimento de aspirações e avaliação 
alternativa; (II) consideração de opções; (III) avaliação das opções remanescentes e decisão 
final (JACKSON, 1982; LEE; CHATFIELD, 2011). 

Alguns estudos apontam ainda que estudantes que possuem um bom desempenho 
durante o ensino médio tendem a desejar mais ingressar na educação superior do que aqueles 
que apresentam um desempenho ruim, enquanto os estudantes que desejam obter uma 
educação superior têm maior probabilidade de se matricular em IES mais baratas ou que 
ofereçam programas comprovadamente de alto nível (BRIGGS; WILSON, 2007; PAULSEN; 
TOUTKOUSHIAN, 2008). Entretanto, identifica-se uma série de outros fatores que 
influenciam no processo de escolha pela IES, dentre os quais se destacam a autoimagem, a 
habilidade acadêmica, a renda parental e características da instituição, tais como custo, força 
da marca, avaliação do curso, flexibilização curricular, programas de estudo, tempo de 
conclusão do curso, direcionamento de carreiras, oportunidades de estágio e ajuda financeira 
(HOSSLER; BEAN; 1990; SOMERS; HAINES; KEENE, 2006; NIU; TIENDA, 2008; 
ALÉSSIO; DOMINGUES; SCARPIN, 2010; ALMADA; TONTINI, 2012; SOUSA; 
RABELO NETO; FONTENELE, 2013). 

Interessante sublinhar que, segundo Foskett, Roberts e Maringe (2006), em tempos de 
crise econômica e dificuldades financeiras, como a atual situação brasileira, os alunos tendem 
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a considerar mais cuidadosamente os fatores econômicos. Sendo que estes fatores englobam 
ainda oportunidades de trabalho para complementar seus rendimentos, custos de acomodação 
e proximidade familiar, ou seja, são variáveis explicadas, principalmente, pelos modelos 
econômicos.  
 
3 Metodologia 

O presente estudo caracteriza-se como descritivo construído à luz de uma abordagem 
quantitativa. Esse tipo de estudo busca descrever as funções e características do mercado 
(MALHOTRA, 2012), como por exemplo, o comportamento do consumidor frente ao 
processo de escolha por uma IES. Tal abordagem metodológica permite, por meio de uma 
grande quantidade de dados, que relações causais sejam descritas, analisadas e mensuradas 
entre as variáveis informadas (GIL, 2008). 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário estruturado, que, em 
sua versão final, ficou constituído por 26 questões, sendo 23 no formato de escala Likert de 
cinco pontos e as demais versando sobre a opção do estudante por prestar o vestibular ou o 
Enem, onde mora e o curso de graduação que irá pleitear. Para construção deste levou-se em 
consideração os modelos combinados acerca dos aspectos que influenciam o processo de 
escolha por uma IES (JACKSON, 1982; SOMERS; HAINES; KEENE, 2006; STOKES; 
SOMERS, 2009; LEE; CHATFIELD, 2011). 

A amostra deste estudo é composta por 1450 questionários válidos respondidos por 
estudantes do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas e privadas de Belo Horizonte. 
Foram aplicados os questionários em 28 escolas, sendo 14 públicas e 14 privadas entre os 
meses de março e junho de 2016. Para a seleção dessas escolas levou-se em consideração as 
50 mais bem classificadas no ranking do Enem de 2014 da cidade de Belo Horizonte, sendo 
que, inicialmente, foram abordados aqueles estudantes matriculados nas dez escolas públicas 
e dez escolas privadas mais bem classificadas. Dada recusa de algumas escolas selecionadas a 
participar da pesquisa, foi seguida uma ordem consecutiva de classificação, conforme a 
acessibilidade. Nas escolas participantes a taxa de taxa de retorno de questionários 
respondidos foi de aproximadamente 86,30%. Por fim, os dados coletados foram analisados 
por meio da aplicação da Análise Fatorial Exploratória (AFE), técnica multivariada que 
possibilita a identificação de uma estrutura subjacente de uma matriz dados, além de 
determinar o número de fatores e suas respectivas naturezas que representem da maneira mais 
fiel possível dado conjunto de variáveis observadas (BROWN, 2006). 
	  
4 Apresentação e análise de resultados 

Dos 1450 estudantes participantes deste estudo 43,7% estudam em escolas públicas e 
56,3% em escolas privadas, sendo 63,0% (913) são do sexo feminino e 37% (537) do sexo 
masculino. Quanto à faixa etária, 24,9% (362) têm 16 anos, 62,1% (900) 17 anos, 11,1% 
(161) 18 anos e 2,9% (27) acima de 18 anos.  

Do total de participantes 65,5% afirmaram que pretendiam realizar o Enem e o 
vestibular em seu provável ano de conclusão do ensino médio; 31,7% dos estudantes iriam 
fazer somente o Enem, não tendo se decidido ainda acerca do vestibular e; 2,8% não 
pretendiam realizar nenhum dos processos seletivos. Assim como salientado por Andriola 
(2011), tais resultados evidenciam a importância do Enem como forma de ingresso de 
estudantes juntos a programas de ensino superior em IES brasileiras. 

  
4.1 Análise fatorial exploratória 

Para que fosse iniciada a AFE verificou-se inicialmente, por meio dos testes 
Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk, a ausência de um padrão de normalidade na 
distribuição dos dados amostrais a um índice de 95% de significância. Bem como a ausência 
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de linearidade amostral, verificada por meio das matrizes de Spearman. Tais resultados são 
comuns a estudos exploratórios e de opinião, não apresentando nenhum decréscimo de 
resultados em análises multivariadas (HAIR JR. et al., 2009). 

No processo de averiguação da homogeneidade dos construtos foi realizada a AFE de 
rotação ortogonal Varimax (DUNN; SEAKER; WALLER, 1994; MESQUITA, 2010). Tendo 
como base o critério de Kaiser, segundo o qual um dado número de fatores extraídos com 
autovalores acima de 1 corresponde ao número de dimensões de um conjunto de dados 
(MESQUITA, 2010). 

Nesta pesquisa, foi feito o uso da análise de fatores comuns, para autenticar o grau de 
significância estatística, com o objetivo de identificar os construtos latentes denotados nas 
variáveis originais. Na ação de determinar as cargas fatorais, estabeleceu-se como critério a 
eliminação de variáveis com comunalidades abaixo de 0,5 (MESQUITA, 2010). De todas as 
variáveis verificadas, 11 atenderam ao requisito (TAB. 1). 

 
Tabela 1 – Comunalidades das variáveis 

Indicador Variável Comunalidade 
V7 A minha escolha por uma faculdade considero a segurança do local. ,601 

V8 Na minha escolha por uma faculdade considero a infraestrutura como 
biblioteca e salas de aula. ,641 

V9 Na minha escolha por uma faculdade considero se a mesma possui cantina 
ou restaurante. ,541 

V10 Me importo com as indicações e sugestões dos meus pais ou aqueles que 
moram comigo para a escolha da faculdade. ,585 

V11 Me importo com as opiniões de meus parentes para a escolha de uma 
faculdade. ,694 

V12 Me importo com as opiniões dos professores do colégio onde estudo ou 
estudei na escolha da faculdade. ,574 

V13 Me importo com as opiniões dos meus amigos na escolha da faculdade. ,573 

V19 A disponibilidade de bolsas e financiamento pela faculdade é um fator 
decisivo para a minha escolha. ,864 

V20 Convênios e descontos disponibilizados pela faculdade são importantes 
para a minha escolha. ,860 

V21 O preço baixo demonstra que a faculdade possui baixa qualidade no 
ensino. ,829 

V22 Faculdades particulares mais baratas são ruins ,830 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 
Considerando-se os pressupostos estabelecidos pelo KMO (0,859) e pelo Teste de 

esfericidade Bartlett, considera-se eficaz a utilização da AFE neste estudo. Nesse sentido os 
resultados dos cálculos de uma estatística qui-quadrada de 4366,648 com 55 graus de 
liberdade ao nível de 5% de significância, ressalta-se ainda um grau “muito bom” de 
adequação amostral (FIELD, 2009; HAIR JR et al., 2009). Tais resultados levam a rejeitar a 
hipótese nula de existência de uma matriz identidade, aceitando-se, por conseguinte, H1 que 
prevê a existência de correlação entre as variáveis deste estudo. 

Seguindo o critério de raízes latentes (autovalores), neste estudo foram identificados 
quatro fatores que explicam a variância das 11 variáveis que atenderam ao critério de 
comunalidades. Segundo esse critério, cada variável colabora com o valor de 1 para o 
autovalor total. Assim, somente os fatores com autovalores acima de 1 classificam-se como 
significativos (HAIR JR. et al., 2009; MALHOTRA, 2012). Nesse sentido seguiu-se as 
proposições de Hair Jr. et al. (2009) adotando o critério de porcentagem de variância, que 
baseia-se em um percentual cumulativo de variância total extraída, considerando como 
satisfatória a variância extraída acima de 60% para o caso dos estudos na área de ciências 
sociais (MALHOTRA, 2012). A variância total explicada é apresentada na TAB. 2. 
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Tabela 5 – Variância total explicada 
Fator Autovalores>1 % da Variância Variância acumulada>60% 

1 2,815 25,595 25,595 
2 1,874 17,035 42,630 
3 1,632 14,836 57,467 
4 1,269 11,533 69,000 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Conforme exposto na TAB.2, alcançou-se a variância acumulada de 69,000%, 
adequando este estudo aos padrões literários pertinentes (FIELD, 2009; HAIR JR. et al., 
2009; MESQUITA, 2010; MALHOTRA, 2012). Os quatro fatores extraídos foram 
interpretados por meio da matriz fatorial rotacionada, cuja função é evidenciar a carga fatorial 
de cada variável na composição de cada fator, sendo que as cargas cujos valores fixaram-se 
em (±) 0,30 alcançam o patamar mínimo, cargas de (±) 0,40 são consideradas relevantes e 
cargas que atingem valores de (±) 0,50 apresentam significância prática. O valor que a carga 
alcança é proporcional à medida que representa certo valor (HAIR JR. et al., 2009; 
MESQUITA, 2010). A seguir é apresentada a matriz fatorial rotacionada desenvolvida neste 
estudo. 
 

Tabela 3 – Matriz fatorial rotacionada  
Indicador Variável Fator 

1 2 3 4 
V7 A minha escolha por uma faculdade considero a segurança do local.   ,758     

V8 Na minha escolha por uma faculdade considero a infraestrutura como 
biblioteca e salas de aula.   ,798     

V9 Na minha escolha por uma faculdade considero se a mesma possui 
cantina ou restaurante.   ,719     

V10 Me importo com as indicações e sugestões dos meus pais ou aqueles 
que moram comigo para a escolha da faculdade. ,748       

V11 Me importo com as opiniões de meus parentes para a escolha de uma 
faculdade. ,830       

V12 Me importo com as opiniões dos professores do colégio onde estudo 
ou estudei na escolha da faculdade. ,747       

V13 Me importo com as opiniões dos meus amigos na escolha da 
faculdade. ,754       

V19 A disponibilidade de bolsas e financiamento pela faculdade é um fator 
decisivo para a minha escolha.     ,921   

V20 Convênios e descontos disponibilizados pela faculdade são 
importantes para a minha escolha.     ,912   

V21 O preço baixo demonstra que a faculdade possui baixa qualidade no 
ensino.       ,908 

V22 Faculdades particulares mais baratas são ruins       ,909 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 

Para se obter uma solução fatorial consistente deve-se atribuir nomes para as 
dimensões extraídas (HAIR JR. et al., 2009). Nesse sentido, foi nomeado o fator 1 como 
“Grupos de referência”, o fator 2 como “Infraestrutura”, o fator 3 como “Programas de bolsas 
e financiamentos” e o fator 4 como “Relação preço/qualidade”. 

O fator 1 ‘grupos de referência’ abarca as variáveis relacionadas à influência dos 
grupos associativos do candidato à uma vaga no ensino superior. Notavelmente essas 
variáveis se encaixam no modelo status-realização, uma vez que, ao término do ensino médio, 
muitos jovens se apoiam em seus grupos de pertencimento para tomar sua decisão. 

O segundo fator, ‘infraestrutura’, é representado por importantes atributos das IES 
percebidos pelos estudantes. Refere-se aos aspectos tangíveis das instituições, como: 
instalações tecnológicas, bibliotecas, salas de aula, cantina ou restaurantes e segurança do 
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local. Nesse aspecto, este fator relaciona-se, em primeira instância, à imagem que a instituição 
transmite à sociedade, sendo este um fator relevante, uma vez que se relaciona à maximização 
da utilidade percebida pelos alunos. 

O fator 3 ‘programas de bolsas e financiamentos’ traz consigo a discussão de variáveis 
de ordem econômica. Aqui se considera tanto as bolsas concedidas pela própria IES como 
também as formas de acesso promovidas pelo governo, como ProUni e Fies. Nesse aspecto 
reporta-se as colocações de Foskett et al. (2006), que sublinham a importância desse tipo de 
políticas e programas, principalmente, em tempos de crise econômica, como o atual cenário 
brasileiro. 

Por fim, o quarto fator, ‘relação preço/qualidade’, agrega variáveis que não denotam a 
formação da percepção de qualidade a partir do preço cobrado. Identifica-se, portanto, que 
este fator é oriundo de uma estrutura de modelos combinados (SOMERS; HAINES; KEENE, 
2006; STOKES; SOMERS, 2009), dado que ele traça um paralelo entre fatores não 
econômicos para descrever o processo de escolha da faculdade e fatores econômicos para 
basear sua tomada de decisão. 
 Após a caracterização dos fatores extraídos neste estudo iniciou-se o processo de 
validação da AFE desenvolvida, seguindo as orientações de Hair Jr. et al. (2009). Para tal, a 
amostra original foi dividida aleatoriamente em duas subamostras distintas, cada uma com 
aproximadamente 50% do conjunto de dados original. Na sequência desenvolveu-se novas 
AFE com cada subamostra e seus resultados comparados com o resultado da amostra original. 
Os resultados permitiram validar o grau de concisão da análise fatorial deste estudo, 
atendendo, por conseguinte, todos os pressupostos que são previstos na literatura acerca do 
assunto (HAIR JR. et al. 2009; FIELD, 2009; MESQUITA, 2010). 
 Para averiguar e reduzir a possibilidade de possíveis erros inerentes das variáveis, bem 
como suas respectivas correlações, realizou-se a análise da unidimensionalidade, 
confiabilidade e validade das escalas empregadas (MESQUITA, 2010). A 
unidimensionalidade foi atestada por meio da Análise Fatorial Confirmatória (AFC) ao testar 
as variáveis que compõem cada de cada fator, onde se identificou que cada uma das escalas 
foi composta por variáveis de elevados escores fatoriais e fatores únicos. A partir disso a 
confiabilidade foi atestada pela uma validação nomológica entre variáveis e seus respectivos 
construtos. Por fim, a confiabilidade foi medida com o auxílio do teste do Alfa de Cronbach, 
que apresentou os valores de 0,778 (fator 1), 0,746 (fator 2), 0,841 (fator 3) e 0,794 (fator4), 
demonstrando a confiabilidade das escalas desenvolvidas, uma vez que todos os valores 
fixaram-se acima de 0,700, atendendo as recomendações literárias (FIELD, 2009; HAIR JR. 
et al., 2009). Por fim, conforme orienta Mesquita (2010), verificou-se a validades do modelo 
fatorial aqui desenvolvido, por meio da aplicação do coeficiente de correlação de Pearson, que 
apresentou valores satisfatórios de validades convergente e discriminante. 

 
5 Considerações finais 

O presente estudo teve como objetivo identificar os principais os fatores que 
influenciam estudantes concluintes do ensino médio em seu processo de decisões de escolha 
por uma Instituição de Ensino Superior, considerando os alunos das 50 escolas com melhores 
classificações no ENEM de 2014, sediadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, 
Minas Gerais.  
 O modelo fatorial encontrado indicou que os fatores ‘Grupos de Referência’, 
‘Infraestrutura’, ‘Programas de Bolsas e Financiamentos’ e ‘Relação Preço/Qualidade’ 
explicam 69% das decisões dos estudantes pesquisados. Nesse aspecto chama a atenção o 
quarto fator, ‘Relação Preço/Qualidade’, uma vez que o preço compreende um aspecto 
tangível, porém, a qualidade não é facilmente mensurável por um estudante do ensino médio, 
o que enseja conhecer melhor o que esses entendem por qualidade.  
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 Por fim, parece que os modelos combinados, que incorporam os pressupostos 
racionais dos modelos econômicos e componentes dos modelos de status se mostraram mais 
evidentes no presente estudo, indicando que, além dos fatores econômicos, os fatores sociais 
ou não econômicos (incluindo características dos alunos) compreendem o processo de escolha 
da faculdade. 
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