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Resumo:
O diagnóstico organizacional vem para ajudar a evidenciar melhor os problemas cotidianos nas
empresas e assim ajudar nas decisões adequadas para a empresa, neste sentido, esta pesquisa tem o
objetivo de identificar quais são as práticas utilizadas por uma escola de música de Chapecó para reter
e fidelizar seus clientes. Do ponto de vista de sua natureza, esta pesquisa se classifica como sociais
aplicadas tendo duas abordagens, a primeira quantitativa e a segunda qualitativa. Quanto aos fins tratase de uma pesquisa exploratória e em relação aos procedimentos classifica-se como estudo de caso, a
coleta de dados qualitativos se deu através de uma entrevista semiestruturada aplicada ao gerenteproprietário e os dados quantitativos através de questionários aplicados a uma amostra não
probabilística de alunos da escola de música. A análise dos dados que utilizou a técnica de análise de
conteúdo permitiu concluir que o nível de satisfação com a instituição é bastante alto e que a principal
forma de divulgação é feita boca a boca permitindo sugerir algumas estratégias a partir de ferramentas
de Marketing para fidelizar seus clientes.
Palavras chave: Estrutura Diagnóstico organizacional, Gestão de Marketing, Fidelização de
clientes.

Organizational diagnosis: marketing strategies for customer loyalty in
a music school
Abstract
The organizational diagnosis is to help better highlight the everyday problems in the companies and
thus help in the appropriate decisions for the company, in this sense, this research aims to identify
what are the practices used by a Chapecó music school to retain and engage their customers. From the
point of view of its nature, this research is classified as social applied having two approaches, the first
quantitative and qualitative second. As for the purposes it is an exploratory research and in relation to
procedures is classified as a case study, qualitative data collection was made through a semi-structured

interview applied to owner-manager and quantitative data through questionnaires applied to a nonprobabilistic sample of music school students. The data analysis that used the content analysis
technique concluded that the level of satisfaction with the institution is quite high and that the main
form of disclosure is made word of mouth which suggests some strategies from marketing tools to
engage your customers.
Key-words: Organizational structure Diagnosis, Marketing Management, Customer Loyalty.

1 Introdução
Com as constantes transformações que vêm ocorrendo no mundo organizacional atualmente,
torna-se necessário que as empresas adotem ferramentas gerenciais adequadas e as
incorporem ao seu cotidiano. Neste processo de mudanças, o diagnóstico organizacional é um
ponto importante para aumentar o potencial de sucesso na solução de problemas inerentes à
empresa.
O diagnóstico organizacional ajuda a empresa a conhecer a si própria e facilita o processo de
mudança, partindo do pressuposto de que no diagnóstico, qualquer visão da organização será
necessariamente parcial e que é necessário usar uma metodologia estruturada e somar
diferentes visões para retratar convenientemente o objeto de análise (WOOD JR., 2011).
Nessa prerrogativa, o diagnóstico organizacional vem para ajudar a evidenciar melhor os
problemas cotidianos nas empresas e assim ajudar nas decisões adequadas para a empresa
enfrentar esse ambiente desconhecido.
Diante disto, o presente estudo tem o objetivo de identificar quais são as práticas utilizadas
por uma escola de música de Chapecó para reter e fidelizar seus clientes.
A estrutura deste artigo inicia pelo referencial teórico onde se trata dos temas: diagnóstico
organizacional, gestão de marketing, fidelização e retenção de clientes e estratégias de
fidelização e retenção de clientes. O tópico seguinte é a metodologia que traz os métodos e
instrumentos utilizados no estudo, seguida pelos resultados e discussão que contém os dados
obtidos e sua análise. Por fim é apresentada as considerações finais incluindo as limitações e
sugestões de estudos futuros.
2 Referencial teórico
Nesta parte apresenta-se os pressupostos teóricos acerca do diagnóstico organizacional, gestão
de marketing e fidelização de clientes.
2.1 Diagnóstico organizacional
A palavra “diagnóstico” vem do grego “Diagnosis” e se dá por uma análise; normalmente
associada à aplicação médica; que ajuda a estudar alguma disfunção (WOOD JR., 2011).
Segundo a definição de Wood Jr. (2011, p. 141):
Para algumas pessoas, o diagnóstico é apenas uma etapa que antecede a implantação
de um novo projeto. Mas o diagnóstico é mais que isto [...] o diagnóstico é parte do
processo. Ele ajuda a empresa a conhecer a si própria e facilita o processo de
mudança.

De acordo com Wood Jr. (2011), existem quatro formas básicas de realizar um diagnóstico,
são elas:
 Entrevistas: é elaborado um pequeno roteiro de perguntas, enfocando os aspectos essenciais
da empresa e do projeto em estudo e conduzem-se entrevistas com os principais atores

organizacionais. Uma consolidação bem realizada das informações obtidas leva a um
retrato esclarecedor da situação atual e dos facilitadores e barreiras à implantação do
projeto;
 Questionários: trata-se de uma forma bastante utilizada que inclui perguntas fechadas e
abertas, sendo que esta última é mais difícil de consolidar, mas pode gerar mais riqueza de
informações;
 Observação: inclui visita às instalações da empresa com observação e análise das
instalações físicas e da interação interpessoal e intergrupal nestes espaços, é geralmente
reveladora da identidade e cultura da organização;
 Análise de documentos: este recurso pode ser utilizado tanto para obtenção de dados
quantitativos, como também para acesso a informações qualitativas como direcionamento
estratégico, missão e metas.
O diagnóstico organizacional compreende atividades de consultoria usando a experiência de
um analista e uma metodologia contínua e por meio disso, melhora o conhecimento sobre a
empresa sendo possível indicar soluções adequadas para as questões levantadas.
2.2 Gestão de marketing
O Marketing é de grande importância dentro da empresa, ele é a face da organização, é
através de suas ações que os novos clientes serão conquistados e fidelizados.
De acordo com Kotler (2000, p.30), Marketing é um processo social por meio do qual
indivíduos e grupos obtêm aquilo de que necessitam e que desejam com a criação, a oferta e a
livre negociação de produtos e serviços.
Marketing é "o processo de planejar e executar a concepção, estabelecimento de preços,
promoção e distribuição de ideias, produtos e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam
metas individuais e organizacionais" (AMA - American Marketing Association).
Druker (1973, p. 64), acredita que:
O objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. A meta é conhecer e
compreender tão bem o cliente que o produto ou serviço se adapte a ele e se venda
por si só. O ideal é que o marketing deixe o cliente pronto para comprar. A partir
daí, basta tornar o produto ou serviço disponível.

Conforme aponta Rocha e Veloso (1999), o Marketing tem assumido um novo papel,
deixando de ser apenas uma ferramenta de convencimento do consumidor, um meio de
transmissão de mensagens e conceitos, para tornar-se um verdadeiro integrador dos interesses
do cliente.
O papel do Marketing é integrar as necessidades do cliente às da empresa, para Gordon
(1999), os profissionais de marketing deveriam criar novos valores para seus clientes,
fornecedores, colaboradores e investidores, pois o maior bem de uma organização é o
relacionamento.
As ações da organização refletem diretamente na imagem da empresa, e estão ligadas à
satisfação de seus clientes, as expectativas geradas pelo Marketing devem ser supridas, pois o
bem-estar ou desapontamento podem gerar a propaganda “boca-a-boca”, o que pode
beneficiar a concorrência.
A satisfação é uma sensação momentânea: pode-se ficar satisfeito com o desempenho de um
produto, de um serviço ou de uma ação de atendimento neste momento; entretanto, no
momento seguinte, o mesmo produto, serviço e/ou atendimento podem não atender as
expectativas ou, por outro lado, superá-las (LOVELOCK, 2001).
O marketing se mostra indispensável quando o assunto é atrair clientes, ele serve como

chamariz, apresentando todos os pontos fortes da organização. O marketing pode ser usado
também para reter e fidelizar clientes, através de ações inovadoras, que mantem o cliente
satisfeito e lembra-o sempre os bons motivos de procurado aquele serviço.
2.2.1 Fidelização e retenção de clientes
Buscando o sucesso dos negócios, as organizações podem aplicar o marketing de várias
formas, uma delas é como Marketing de Fidelização ou de Retenção, que é a estratégia para
fidelizar o cliente por meio de “ações interligadas, sistemáticas e contínuas de comunicação e
promoção, gerando frequência e repetição de compra por parte dos clientes e recompensandoos por isso” (DIAS, 2003, p.7).
Para Kotler e Keller (2006), não basta dominar técnicas para atrair novos clientes, a empresa
deve retê-los, já que os clientes de hoje são mais difíceis de agradar, pois são mais
inteligentes, exigentes e conscientes em relação aos preços.
Las Casas (2006), descreve que fidelidade significa que clientes continuam a comprar de uma
empresa porque acreditam que ela tenha bons produtos ou serviços e ainda não a abandonam e
geralmente estão dispostos a cooperar.
De acordo com a definição de Aaker (2012, p. 194):
Um ativo permanente para alguns negócios é a lealdade da base de clientes
estabelecida. Concorrentes podem duplicar ou superar um produto ou serviço, mas
ainda enfrentam a tarefa de fazerem clientes trocarem de marcas. A lealdade à
marca, ou a resistência à mudança, pode ser baseado no simples hábito [...],
preferência [...], ou por questões de custos de substituição.

As empresas inteligentes atuais não se veem como vendedoras de produtos, consideram-se
criadoras de clientes lucrativos. Não só querem criar clientes com também “tê-los” por toda a
vida. Isso não significa que o cliente deseje ser propriedade do fornecedor, na realidade ele
quer manter suas opções em aberto e o profissional do mercado quer ter o cliente para obter a
fidelização (KOTLER, 2009).
Para Aaker (2012), uma base existente de clientes leais fornece uma vantagem competitiva
sustentável enorme por quatro motivos: 1) Reduz os custos com marketing de fazer negócios;
2) A lealdade dos clientes existentes representa uma barreira de entrada substancial para os
concorrentes; 3) Uma base de clientes relativamente grande e satisfeita oferece uma imagem
de marca como um produto aceito, de sucesso duradouro que irá incluir o serviço e melhorias
do produto; 4) A lealdade proporciona tempo para responder a movimentos competitivos.
De acordo com Kotler (2009), para fidelizar ainda mais os clientes, a empresa pode lançar um
programa de associação que conceda privilégios. A ideia é que, se a associação acarretar
suficientes benefícios, os membros relutarão em mudar da empresa e perder os privilégios. Há
diversos níveis de tipos de programa de fidelidade. Alguns são abertos para todos, outros
somente são acessíveis por convite, por isso os benefícios e os custos variam muito.
Ações de fidelização de clientes nas quais a ênfase deve ser colocada no programa de serviços
deveriam levar em conta tanto necessidades globais do cliente, bem como seu ciclo de vida.
No setor de serviços, os serviços individualizados são especialmente indicados para entrar no
sistema de fidelização (DILLER, 2001).
Segundo o mesmo autor, para implantação de um gerenciamento global da fidelização de
clientes, a mudança organizacional é um pré-requisito, na qual todos os processos e resultados
devem-se subordinar à cartilha da orientação pelo cliente. É necessário saber em que locais a
implementação de um programa de fidelização de clientes deve ser iniciado, a fim de que
todos seus efeitos possam ser alcançados.

Diante da importância da fidelização de clientes, estratégias devem ser traçadas com o
objetivo de reter os mesmos da maneira mais eficaz possível. Estas estratégias de relação
duradora são de suma importância, portanto, devem ser definidas adequadamente.
2.2.2 Estratégias de fidelização e retenção de clientes
Em um estudo realizado por Toledo et. al (2004), com objetivo de mostrar as funções do
Marketing de Relacionamento associadas à construção da fidelidade do consumidor de
serviços de seguros no mercado brasileiro, os autores chegaram à conclusão que faz-se
necessário o reconhecimento da importância da segmentação dos clientes, e que os clientes
percebam valor em realizar cada vez mais negócios com a mesma prestadora de serviços,
além da necessidade de controle constante das informações vindas dos clientes.
Em outro estudo realizado por Lopes (2008) buscou-se identificar as estratégias utilizadas por
uma empresa para fidelizar clientes e verificar quais os fatores determinantes da fidelização
de clientes. Neste estudo sugeriu-se a reformulação do plano estratégico da empresa
contemplando planos de disponibilização de novas tecnologias de informação, como internet,
intranet ou outros programas específicos e também planos de relacionamento pós-venda com
todos os clientes.
De acordo com Aaker (2012), a gestão da lealdade de uma marca é questão chave para obter
sucesso estratégico. Para as empresas administrarem bem a lealdade à marca devem:
 Medir a lealdade dos clientes existentes, essa medida deve incluir não apenas indicadores
sensíveis de satisfação como também medidas de relacionamento entre cliente e a marca.
 Conduzir entrevistas de saída com aqueles que abandonam a marca, a fim de localizar
pontos de vulnerabilidade.
 Possuir uma cultura do cliente, em que as pessoas na organização têm a capacidade e a
motivação de manter o cliente satisfeito.
 Medir o valor de um cliente de forma que compras futuras sejam valorizadas.
 Recompensar clientes leais com programas de compra frequente ou benefícios especiais
não esperados.
 Fazer os clientes sentirem que são parte da organização, talvez por meio de clubes de
clientes.
 Manter comunicação contínua com os clientes, utilizando mala-direta, Internet, números
gratuitos e uma organização sólida de gestão de clientes.
 Gerenciar pontos de contato do cliente para garantir que a marca não falhe em contextoschave.
 Proteger o relacionamento com a base de clientes leais durante períodos econômicos
difíceis, quando há pressão sobre os orçamentos de marketing.
Nesta mesma perspectiva, Kotler e Keller (2006), elencam as seguintes práticas básicas para
as empresas que desejam criar vínculos fortes com os clientes:
 Engajar todos os departamentos no planejamento e no gerenciamento do processo de
satisfação e retenção de clientes.
 Integrar a voz do cliente para capturar suas necessidades ou exigências declaradas e não
declaradas em todas as decisões organizacionais.
 Criar produtos, serviços e experiências superiores para o mercado-alvo.
 Organizar e disponibilizar um banco de dados com informações sobre as necessidades, as
preferências, os contatos, a frequência de compras e a satisfação individuais dos clientes.
 Facilitar o acesso dos clientes ao pessoal apropriado da empresa para expressarem suas
necessidades, percepções e reclamações.

 Implementar programas de incentivo para recompensar os funcionários que se destacarem.
Diante das orientações teóricas expostas, foi possível obter o conhecimento necessário para
continuar a pesquisa e chegar ao objetivo proposto, as etapas desta pesquisa é apresentada em
seguida na metodologia.
3. Metodologia
Do ponto de vista de sua natureza, essa pesquisa se classifica como sociais aplicadas que de
acordo com Vergara (2013, p.47) esta pesquisa é “fundamentalmente motivada pela
necessidade de resolver problemas concretos, mais imediatos ou não”.
Quanto a abordagem, esta pesquisa possui duas etapas, a primeira é qualitativa que segundo
Gerhardt e Silveira (2009), não se preocupa com representatividade numérica, mas, sim com o
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, etc. A segunda
etapa é quantitativa, segundo Appolinário (2012), esse tipo de pesquisa prevê a mensuração
de variáveis predeterminadas, buscando verificar e explicar sua influência sobre outras
variáveis.
Quanto aos fins trata-se de uma pesquisa exploratória, que segundo a definição de Prodanov e
Freitas (2013, p. 51-52) tem a seguinte finalidade:
Proporcionar mais informações sobre o assunto que vamos investigar, possibilitando
sua definição e seu delineamento, isto é, facilitar a delimitação do tema da pesquisa;
orientar a fixação dos objetivos e a formulação das hipóteses ou descobrir um novo
tipo de enfoque para o assunto.

Em relação aos procedimentos, este trabalho fez o uso da técnica de estudo de caso, que pode
ser definido como:
Pesquisa qualitativa e/ou quantitativa, entendido como uma categoria de
investigação que tem como objeto o estudo de uma unidade de forma aprofundada,
podendo tratar-se de um sujeito, de um grupo de pessoas, de uma comunidade etc.
São necessários alguns requisitos básicos para sua realização, entre os quais,
severidade, objetivação, originalidade e coerência (PRODANOV e FREITAS, 2013,
p. 60).

Dois instrumentos de coleta de dados foram utilizados nesta pesquisa, na abordagem
qualitativa foi utilizada a entrevista semiestruturada que é a entrevista com um roteiro préestabelecido, não exige rigidez e nem ordem nas questões respondidas, possui flexibilidade na
exploração das respostas e pode ser adaptado com perguntas ou comentários que se tornarem
necessários ao longo do desenvolvimento da entrevista (MANZINI, 2012, p.156). Para a
abordagem quantitativa foi aplicado questionário que é uma série de perguntas que devem ser
respondidas por escrito pelo respondente (PRODANOV e FREITAS, 2013).
A entrevista semiestruturada foi aplicada ao gerente-proprietário conforme o roteiro
apresentado no Apêndice I, o questionário foi aplicado à uma amostra de 48 alunos da escola
de música conforme formulário demonstrado no Apêndice II.
A amostra para a pesquisa é do tipo não-probabilística, de acordo com Gil (2008), esse tipo de
amostragem preocupa-se com a representatividade de uma amostra em relação à população
total. A escolha dos respondentes foi realizada por conveniência chegando ao total de 48
respondentes.
Os dados quantitativos foram tabulados em planilha eletrônica e posteriormente gerados
gráficos para proceder à análise mais detalhada.
Finalmente, a análise de dados foi realizada por meio da técnica de análise de conteúdo, que
segundo Vergara (2013) constitui uma técnica que trabalha os dados coletados, objetivando a

identificação do que está sendo dito a respeito de determinado tema, dessa forma, os dados
serão explicados conforme as relações existentes entre o objeto estudado e os demais
elementos afetados pela sua existência.
4. Descrição e análise dos dados
Esta parte do estudo tem o objetivo apresentar a descrição e a análise dos dados coletados por
meio das pesquisas quantitativa e qualitativa. Inicialmente é apresentado a escola de música,
em seguida é discutido os resultados obtidos e por último são demostradas as estratégias
sugeridas para fidelização dos clientes da escola de música.
4.1 Descrição da empresa
A escola de música surgiu em Chapecó nos anos 1990. O seu fundador foi um professor de
música mineiro que tinha por principal motivação desenvolver o movimento cultural na
região.
As primeiras atividades da escola foram estabelecidas em sala anexa à residência do fundador
e os cursos oferecidos eram apenas quatro: técnica vocal, teclado, violão e teoria musical. Ao
longo dos anos e com o aumento da procura por ensino de música, a escola aumentou o
número de cursos oferecidos e hoje conta com quase vinte.
Ainda em posse da família do fundador, a escola conta com três estabelecimentos na cidade e
com o desenvolvimento de um método próprio de ensino está franqueando.
4.2 Resultados da pesquisa quantitativa
A fase quantitativa da pesquisa que foi realizada por meio de aplicação de questionários a 48
alunos da escola de música, permitiu algumas análises a partir dos dados coletados. Do total
de respondentes, a maioria (69%) é do gênero masculino e 31% são do gênero feminino.
Em relação à faixa etária, a maioria dos respondentes possuem menos de 15 anos,
representado 44% do total, conforme demonstrado na figura 1.

Figura 1 – Faixa etária dos alunos da escola de música

Quando questionados sobre a existência de algum músico na família, a maioria (52%)
respondeu que não possui, ao contrário do que se esperava, já que de acordo com Kotler e
Keller (2006), os familiares são grandes influenciadores nos hábitos de consumo.
Os principais motivos que levam os alunos a procurar a escola de música é o hobby de
aprender música (25 pessoas), seguido pelo sonho (19 pessoas). Esse resultado mostra que a
música serve como mecanismo de realização para as pessoas através da satisfação e da
conquista.

A respeito da adequação do ensino oferecido, a maioria dos respondentes o considera
totalmente adequado, conforme demonstrado na figura 2.

Figura 2 – Adequação do ensino oferecido pela escola de música

Em relação aos níveis de satisfação, a maioria dos respondentes estão satisfeitos
principalmente com os professores e à estrutura física da instituição, conforme demonstrado
pela figura 3.

Figura 3 – Níveis de satisfação em relação à escola de música

A maioria dos respondentes conheceu a escola de música por meio de amigos (26 pessoas) e
propagandas (21 pessoas), mostrando o potencial do marketing boca a boca para os resultados
da instituição. A grande maioria (92%) não procurou outras escolas de música, o que se
justifica pelo nível de satisfação dos alunos que são grandes influenciadores na atração de

novos clientes.
Por fim, quando questionados se indicaria a escola de música às outras pessoas, a maioria
absoluta representado por 98% dos respondentes disseram que sim, entre os principais
motivos citados destacam-se a qualidade e método do ensino, preço e atendimento.
4.3 Resultados da pesquisa qualitativa
Os dados da pesquisa qualitativa foram obtidos através de entrevista com o proprietário do
estabelecimento que compartilhou aspectos importantes a respeito do funcionamento da
instituição e suas relações com os clientes.
O proprietário relatou que a empresa possui três estabelecimentos na cidade, sendo que um
deles é de um franqueado. A carteira de clientes do local onde o proprietário atua é de
aproximadamente 180 pessoas, sendo a maioria com idade inferior aos 15 anos.
Quando questionado a respeito dos concorrentes, o entrevistado relatou que não existem
concorrentes diretos para a escola, já que, o método de ensino adotado pela instituição é um
método próprio, chamado de método Lual, que consiste em dividir o curso em blocos, sendo
cada aula dividida em dois períodos, abordando no primeiro deles assuntos fundamentais ao
aprendizado de música e no segundo o aluno traz assuntos objetivos a respeito do que gostaria
de aprender.
Esse método de ensino é destacado como a principal vantagem em relação ao mercado de
ensino de música e dura em torno de nove meses, sendo o período médio de duração de um
aluno na escola. A respeito disso, as atividades da escola são voltadas para o relacionamento
com os clientes durarem esse período, que é o tempo que se consegue aprender o suficiente
para tocar o instrumento, mas se houverem interessados em continuar o curso, a escola tem
cursos mais especialistas para o ensino do instrumento.
Ao ser questionado sobre a satisfação dos clientes em relação à empresa, o entrevistado conta
que as evasões anteriores aos nove meses de duração de curso são pequenas e sempre que há o
desligamento de um aluno da escola, mesmo com o término do curso, procura-se saber quais
foram as causas que fomentaram aquele desligamento e o grau de satisfação do
relacionamento com a empresa.
O curso mais procurado é o de violão, seguido pelo de técnica vocal e teclado. Nos inícios de
semestres, a escola sempre trabalha com promoções para atração de novos clientes,
oferecendo brindes e descontos, por exemplo. Outras ferramentas que sempre atraem novos
alunos são os recitais que a escola promove, onde os alunos já matriculados fazem suas
apresentações; e a indicação desses alunos aos parentes e amigos. O relacionamento com o
público externo também se dá através das redes sociais.
A respeito da estrutura oferecida, tanto física quanto profissional, o entrevistado entende que
satisfazem as necessidades dos alunos e conta que os professores que trabalham na escola
possuem uma postura comprometida e profissional.
4.4 Sugestões de estratégias de fidelização
A partir dos resultados analisados, algumas sugestões de ferramentas de marketing podem ser
sugeridas para a fidelização de clientes. As estratégias sugeridas devem ser direcionadas aos
clientes que terminam o curso básico para que estes mantenham o vínculo com a instituição
através de novos cursos diante da variedade oferecido pela escola.
As sugestões a que se referem esse tópico têm por base o que propõe Kotler e Keller (2006)
como as principais estratégias para a retenção dos clientes e entende-se fundamental para a
organização: 1) criar produtos, serviços e experiências superiores para o mercado-alvo; 2)

aderir mecanismos que ajudem a entender as necessidades dos clientes, seja por meio de
pesquisas ou facilitando o acesso às pessoas apropriadas dentro da empresa para ouvi-los; e
principalmente, 3) conhecer o cliente e ter essas informações devidamente documentadas para
serem melhor trabalhadas, sendo dados básicos, como gênero, idade, endereço, até questões
mais pessoais, como preferências culturais e comportamentais.
5. Considerações finais
O propósito principal deste trabalho foi o de identificar as práticas utilizadas por uma escola
de música de Chapecó para reter e fidelizar seus clientes, identificando, através de autores de
renome, em uma pesquisa teórica, as definições e práticas de fidelização e retenção de clientes
em organizações, com o intuito de trazer mais conhecimento acerca do tema proposto.
Através de um questionário aplicado com uma amostra de alunos da instituição, identificou-se
que a grande parte das pessoas que buscam aulas de música, o fazem por sonho ou hobby.
Mostrou-se também que o nível de satisfação com a instituição é bastante alto, tanto com
relação aos professores e as técnicas empregadas para o ensino, quanto com a estrutura física
da instituição.
Outro fato relevante levantado pela pesquisa quantitativa foi que um grande número de alunos
conheceu a instituição através de amigos, o que mostra que mesmo após a realização e
término dos cursos, os alunos ainda consideram a escola apta às atividades que exerce e
mostram sua satisfação, recomendando-a a seus conhecidos. Os motivos principais alegados
pelos entrevistados para a procura dos cursos e a forma como os mesmos tiveram
conhecimento sobre a instituição foram pontos de relevância para nosso estudo.
Através de uma entrevista semiestruturada com o proprietário da instituição, ficaram claras as
práticas utilizadas pela empresa para atrair seus clientes, utilizando de métodos únicos de
ensino e também são oferecidos brindes e descontos. A fidelização do cliente é obtida através
de eventos que contam com a participação dos alunos.
O trabalho em questão teve seu objetivo proposto elucidado. Através das experiências
relatadas, foi possível identificar as reais intenções dos alunos e também as práticas utilizadas
pela instituição, aliando o que é proposto na teoria à prática.
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