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RESUMO

O ensino superior no Brasil tem criado uma oferta crescente de vagas anualmente. Esta
expansão do ensino ocorre não somente nas instituições privadas como também nas
instituições públicas. Por essa razão, a qualidade destes cursos deve ser mantida para garantir
a formação de profissionais aptos ao mercado de trabalho como também a sua lealdade ao
respectivo curso. Este trabalho tem como objetivo, identificar, através de um estudo de caso,
que fatores colaboram para o aluno ser leal ao curso escolhido em uma instituição de ensino
superior pública, neste estudo na FEA/USP. Os alunos que participaram da pesquisa são os
que iniciaram os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Atuariais e Economia
em 2007. Para a realização deste trabalho alguns passos foram seguidos: levantamento do
referencial teórico dos assuntos pertinentes ao tema, escolha e construção de um modelo
utilizado na pesquisa, uma pesquisa qualitativa com alunos que desistiram do curso escolhido,
pesquisa quantitativa estruturada com os alunos da FEA/USP e aplicação de técnicas
quantitativas para tratamento e análise dos resultados. O modelo escolhido para responder a
questão-problema foi o proposto por Bloemer (1998) e aplicado anteriormente para
instituições financeiras. Neste estudo o modelo foi aplicado em uma instituição de ensino
superior com os constructos qualidade, imagem, satisfação e lealdade. Para identificar a
relação entre estes constructos citados acima duas técnicas foram utilizadas, a técnica de
equações estruturais e a regressão logística. Como resultado das análises obteve-se que a
lealdade do aluno ao curso escolhido decorre diretamente da satisfação geral deste com o
curso, a qual é influenciada pela qualidade percebida do curso pelo aluno. Importante destacar
que os aspectos que mais diferenciam os alunos leais dos não leais ao respectivo curso são a
satisfação com o corpo docente, com os processos administrativos e com a administração de
um modo geral.

Palavras Chaves: Ensino Superior, Lealdade e Qualidade e Análise Multivariada
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ABSTRACT
A growing number of courses have been created lately in higher education in Brazil. This
expansion is noticed in private institutions as well as in public ones. The quality of these
courses must be maintained to ensure that professionals are prepared for the labour market.
The present work aims to identify, through a case study, the factors that contribute so that the
student does not abandon the course s/he chose in a public higher education institution,
FEA/USP. The students who participated in this study are those who started the courses in
Management, Accountancy, Actuarial Science and Economics in 2007. In order to develop
this work, some steps were followed: review of relevant literature and development of a model
used in the research. A qualitative study was initially carried out with students who
abandoned the chosen course. Then a quantitative study was structured to conducted with the
students from FEA/USP, and finally, a quantitative analysis was performed using quantitative
analysis techniques in order to examine the results obtained. The model chosen to frame this
study was the one proposed by Bloemer (1998), which was previously applied to financial
institutions. In the present study, the model was used in a higher education institution with
constructs of quality, image, satisfaction and loyalty. To assess the relationship among the
above-mentioned constructs, structural equations and logistic regression techniques were
used. As a result of the analysis, it could be observed that student’s loyalty to the chosen
course comes directly from his or her general satisfaction with the course, which is influenced
by the course’s perceived quality. It is important to observe that the aspects that most
distinguish loyal students from non-loyal ones are satisfaction with professors,,
administrative processes and with administration in general.

Key Words: Higher education, Varied Analysis, Loyalty and Quality
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