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RESUMO 
 
 

Escolher uma instituição de ensino para iniciar uma graduação não é apenas um investimento 
em um serviço rotineiro ou passageiro, e sim uma aposta das expectativas de um indivíduo 
quanto ao seu futuro. Logo, as universidades possuem a responsabilidade de corresponderem 
de forma positiva a esse investimento. Em um cenário educacional, no qual cada estudante 
possui seus planos pessoais, ter o conhecimento do grau de seu contentamento não é uma 
tarefa simples, no entanto, é imprescindível para que os pontos de melhoria e desenvolvimento 
sejam constatados e trabalhados. O presente estudo tem como objetivo expor a importância e 
o valor da identificação do nível de satisfação dos alunos universitários. A metodologia utilizada 
foi a comparação e associação dos conceitos de pesquisa de marketing e satisfação, com o 
estudo de caso realizado por alunos e docentes da Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM). Nas diversas definições de marketing, observa-se que os desejos e as necessidades 
dos consumidores, estão inseridos em um ciclo de elementos, dentre os quais o valor, a 
satisfação e a qualidade do produto ou serviço, também estão inclusos. Neste contexto, a 
satisfação pode ser definida como a sensação do cliente diante do desempenho do item 
adquirido frente à sua expectativa inicial. O consumidor satisfeito pode oferecer sua fidelidade a 
empresa, divulgando-a positivamente, estando menos atendo aos investimentos da 
concorrência e oferecendo duas ideias que agregam valor. Ciente destes fatores, em 2011 a 
UFAM realizou uma pesquisa de campo com acadêmicos de sua Faculdade de Estudos 
Sociais (FES). O questionário aplicado solicitava a avaliação das condições físico-pedagógicas 
da universidade. A partir dos resultados, observou-se que os universitários consideravam o 
ensino de alta qualidade, no entanto, desaprovavam a estrutura física da faculdade. Baseando-
se nos dados levantados, a instituição teve subsídio para futuras tomadas de decisão e 
recursos para o desenvolvimento de estratégias para potencializar sua competitividade, 
ressaltando seu ensino bem avaliado e melhorando suas condições físicas. Portanto, para 
fazer uso das vantagens de uma pesquisa de satisfação, é necessário balancear as opiniões, 
avaliá-las de acordo com os objetivos da instituição, e então disseminá-las entre todos os 
funcionários, para que todos estejam alinhados, cientes de seus papéis e voltados para a 
fidelização dos estudantes. Levantar um ponto de melhoria e ignorá-lo, é aceitar a estagnação 
da empresa. Desta forma, concluiu-se que a boa relação com um cliente é iniciada a partir do 
momento em que sua opinião é ouvida, e mais do que isso, levada em conta no planejamento 
de marketing e na condução do negócio. Uma vez identificada, a voz do consumidor final 
precisa ser estruturada e transformada em plano de ação. 


