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Resumo 

Tendo em vista que a educação superior brasileira está imersa em um ambiente 
marcado pela acirrada concorrência entre as instituições para atrair e manter clientes, 
justifica-se o estudo de modelos que expliquem a satisfação e a formação da lealdade 
neste setor. Desta forma, a presente dissertação teve como objetivo propor e avaliar 
um modelo analítico para estudar a formação da lealdade em uma Instituição de 
Educação Superior. Para atingir o objetivo estabelecido foi realizada uma pesquisa 
descritiva com abordagem quantitativa com o público estudantil de uma IES privada. 
Foram obtidos cento e dez questionários válidos versando sobre os construtos 
descritos na literatura como passíveis de impacto sobre a satisfação e lealdade do 
consumidor. Foi empregado o método PLS - partial least square estimation, para 
desenvolver e calcular equações estruturais que expressassem as relações entre os 
construtos pilares do modelo. Uma vez demonstradas a confiabilidade e validade da 
escala do modelo analítico proposto, o foco da dissertação concentrou-se em estudar 
as relações entre os construtos imagem, endosso social, qualidade percebida, valor 
percebido, satisfação, confiança e lealdade, expressas no modelo estrutural 
formulado. Foi comprovado que a Lealdade sofre os maiores impactos totais da 
Satisfação, da Confiança, do Valor percebido e da Qualidade. O construto Endosso 
Social exerce uma influência muito baixa sobre a Lealdade, podendo ser 
desconsiderado para o fenômeno da formação da lealdade. Apesar dos construtos 
Qualidade e do Valor Percebido não apresentarem relação estatisticamente 
significantes com o construto Imagem, mostraram-se relevantes para a formação da 
Lealdade. 

Palavras-chaves: Lealdade, Modelo de Equações Estruturais, Instituições de 
Educação Superior  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 

Considering that Brazilian higher education is immersed in an environment marked by 
the fierce competition between institutions to attract and retain clients, it is justified to 
study models that explain the satisfaction and the formation of loyalty in this sector. 
Thus, this dissertation aimed to propose and evaluate an analytical model to study the 
formation of loyalty in a Higher Education Institution. In order to reach the established 
objective, a descriptive research with quantitative approach was carried out with the 
student public of a private HEI. One hundred and ten valid questionnaires were 
obtained on the constructs described in the literature as capable of impacting 
consumer satisfaction and loyalty. The PLS - partial least square estimation method 
was used to develop and calculate structural equations that express the relations 
between the pillars of the model. Once the reliability and validity of the scale of the 
proposed analytical model were demonstrated, the focus of the dissertation was to 
study the relationships between image constructs, social endorsement, perceived 
quality, perceived value, satisfaction, trust and loyalty expressed in the formulated 
structural model . It has been proven that Loyalty suffers the greatest total impacts of 
Satisfaction, Trust, Perceived Value and Quality. The Social Endorsement construct 
exerts a very low influence on Loyalty, being able to be disregarded for the 
phenomenon of the formation of loyalty. Although the Constructs Quality and 
Perceived Value did not present a statistically significant relationship with the Image 
construct, they were relevant for the formation of Loyalty. 

Keywords: Loyalty, Model of Structural Equations, Institutions of Higher Education 
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1 Introdução 

As empresas buscam reformulações em estruturas e estratégias para se 

manterem competitivas diante das mudanças econômicas, políticas, culturais, sociais 

e tecnológicas que vêm ocorrendo neste cenário atual (Wood JR. & Zuhho, 1998). 

Neste sentido, encontram-se as instituições de Ensino Superior (IES), que estão 

procurando apresentar um novo posicionamento dos administradores em relação a 

este panorama, diante dessas forças ambientais, que norteiam as organizações a 

repensarem seus objetivos, metas e processos. 

O aparecimento de novos tipos de IES, estabelecendo novos mecanismos de 

avaliações, mudanças nos padrões curriculares, financiamento, administração e 

inovação tecnológica, para Müller (2005), constituem desafios característicos do 

ambiente em que tais instituições operam, provocando modificações no sistema 

educacionais de muitos países. 

Com o passar dos anos, as instituições foram se tornando mais complexas, 

atendendo às demandas cada vez mais diversificadas, provenientes de diversos 

setores da sociedade. De acordo com Calderón (2005), a educação superior brasileira 

passa por alterações desde a institucionalização do mercado universitário que se 

caracteriza pela acirrada concorrência entre as instituições para atrair e manter 

clientes. A ampliação do ensino, apresenta possibilidade de acesso ao ensino superior 

a uma parcela maior da população de muitas regiões do pais. 

As IES precisam, cada vez mais, atenderem aos desafios da sociedade 

contemporânea, buscando, de forma constante, uma adaptação rápida e eficiente às 

pressões colocadas pela concorrência. As novas e antigas IES procuram renovar-se, 

adaptar-se e aperfeiçoar-se para aumentarem os seus níveis de qualidade e 

competência em uma proposta de melhoria contínua.  

Para atingir seus objetivos institucionais e com este aumento da concorrência, 

nota-se a necessidade da utilização de estratégias de marketing por parte dessas 

instituições. As IES precisam manter e desenvolver uma imagem diferenciada, para 

terem vantagens competitivas neste mercado em que a concorrência está sendo 

crescente (Parameswaran & Glowacka, 1995).  
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Afim de se alinharem com as suas demandas e cumprirem as suas missões e 

visões organizacionais e os seus valores, Miranda & Domingues (2006), entendem 

que é emergente, no Brasil, a preocupação, a deliberação, o reconhecimento e a 

proliferação do marketing educacional nas diversas instituições de ensino.  

Neste sentido, usando o marketing como um instrumento que auxilie na gestão 

educacional para posicionamentos estratégicos, o que favorecerá o estabelecimento 

de relacionamentos agradáveis e duradouros para que haja demanda contínua aos 

serviços (Miranda & Domingues, 2006; Braga & Cobra, 2004).                                  

Chiusoli et al. (2010) consideram que as instituições de ensino que desejarem 

se estabelecer num ambiente tão competitivo deverão adotar posturas mais 

profissionais e adequadas aos novos tempos, tendo que sair da passividade, zona de 

conforto, com relação aos seus mercados-alvos, o que pode possibilitar atrair 

melhores alunos e em maior quantidade, aumentar a satisfação dos mesmos com a 

instituição, planejar programas excelentes que refletem a missão da instituição e a 

necessidade do mercado de trabalho, atrair apoio financeiro e alcançar o entusiasmo 

de ex-alunos e da comunidade em geral (Santana, 2009). 

1.1 Contextualização do problema 

Busca-se não somente conseguir matrículas ou elevar o número de alunos, 

mas mantê-los satisfeitos com os serviços prestados. Kotler e Fox (1994) e Bravin 

(2009) acreditam que algumas instituições de ensino podem ser resistentes em adotar 

o marketing por terem uma concepção equivocada de que ele representa apenas 

venda e promoção, que na verdade seriam apenas a ponta do iceberg (Kotler e Keller 

2006). 

Sendo o foco em elaborar cursos com equipes de professores qualificados e 

currículos com conteúdo reforçado, as IES, esquecem-se de considerar o que é 

importante para o estudante, ou seja, em lhe perguntar (Braga; Cobra, 2004). Apesar 

da importância do marketing, a maioria das instituições de ensino é orientada para o 

produto ao invés de para os clientes. O termo cliente, neste caso o aluno, compõe 

uma relação de troca (Ikeda; Veludo-de-Oliveira, 2006). 
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O crescimento das IES privadas vem acontecendo, uma vez que as IES 

públicas não conseguiam absorver todos os egressos do ensino médio. Promovendo 

mais acesso ao ensino superior, a partir da abertura de novas instituições, sem a 

obrigatoriedade de ser uma organização sem fins lucrativos, trouxe vantagens como 

a possibilidade de atender toda a demanda reprimida de alunos. Após 21 anos da 

criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBD – Lei 9.394/96), 

sendo conferidas ao ensino médio sua universalidade e obrigatoriedade, estas 

significativas mudanças acabaram alterando o comportamento estratégico desse 

segmento, seja público ou privado.  

A pergunta norteadora deste trabalho é apresentada da seguinte maneira: 

como ocorre a formação da lealdade considerando a influência da imagem, do valor 

percebido e da qualidade percebida, da satisfação e da confiança do público alvo e 

do endosso social, em uma Instituição de Educação Superior? 

Para responder à questão norteadora são constituídos os seguintes objetivos. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Propor e testar um modelo analítico para estudar a formação da lealdade com 

base na influência da imagem, do valor percebido e da qualidade percebida, da 

satisfação e da confiança do público alvo e do endosso social, em uma Instituição de 

Educação Superior. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Para atingir o objetivo geral deste estudo foi necessário cumprir os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Verificar a confiabilidade e a validade da escala do modelo conceitual que 

fundamenta a presente investigação; 

2. Modelar a relação existente entre os construtos: imagem, endosso social, 

qualidade percebida, valor percebido, satisfação, confiança e lealdade. 
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1.3 Justificativa 

Diante desta contextualização apresentada, as IES devem buscar entender os 

impactos dos seguintes construtos: imagem, endosso social, qualidade percebida, 

valor percebido, satisfação, confiança e lealdade, que colaboram para a escolha do 

cliente (aluno), por uma determina da IES, importantes fatores para a sustentabilidade 

do negócio, pensando nas estratégias competitivas para elaboração do 

posicionamento estratégico de uma IES. 

De acordo com a Revista Exame (2014), o número de matrículas somou 1,6 

milhão em 2014, e em 2015, 1,3 milhão, esta queda apresentada poderá afetar entre 

2 e 3 bilhões de reais o faturamento das IES privadas no ano 2016, continua a matéria, 

uma provável recuperação deste setor dependerá do crescimento econômico do país.  

Após uma queda observada em 2015, o número de ingressantes teve um 

crescimento de 2,2% em 2016. Mesmo com a queda de 3,7% nos cursos presenciais. 

Isso porque os cursos em Educação a Distância (EAD) cresceram mais de 20%, 

conforme relatório do censo da educação superior 2016, divulgado no site do INEP, 

no ano de 2017, apresenta que em 2016, quase 3 milhões de alunos ingressaram em 

cursos de educação superior de graduação. Desse total, 82,3% em instituições 

privadas. 

A competitividade do setor educacional deve ser considerada. Neste sentido, 

abordar os construtos apresentados pela literatura, suas relações e impactos se 

tornam relevantes, principalmente para as instituições privadas de ensino superior, 

que segundo o último Censo da Educação Superior, divulgado pelo INEP em 2017, 

representam 87,7% do total do mercado educacional, conforme demonstrado na 

figura1. 

O cliente, pelo seu fácil acesso à informação, passa a ter poder na negociação 

e, neste ambiente de incerteza e com a concorrência mais especializada, as 

instituições buscam seu espaço no mercado.  
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As IES começaram a vivenciar a competição em um mercado cada vez mais 

acirrado, com entrada de novas instituições, fusões em grandes grupos educacionais 

e o número de vagas superior à demanda. Sendo assim, precisam investigar os 

fatores que levam o seu público-alvo a escolhê-la, para se posicionar frente a estas 

mudanças de cenários, utilizando de forma estratégica as ferramentas de marketing. 

Os professores do ensino superior vêm sendo estimulados a repensar suas 

metodologias pedagógicas, referentes à realidade do aluno e ao seu futuro 

profissional. Para isso, os alunos passam a ter uma posição central norteadora de 

suas ações, tanto em seu ponto de partida quanto chegada em uma IES. Então, um 

novo lugar está sendo dado ao aluno, o que vem sendo discutido nos últimos trinta 

anos, principalmente após a promulgação da LDB, em 1996, sendo uma proposta 

mais condizente e atual para o ensino superior, onde o aluno passa a ter um espírito 

de busca, investigação e autonomia, em uma instituição pública ou privada. 

Em termos práticos, este estudo irá possibilitar aos dirigentes das IES um norte 

ao seu processo decisório, mediante dados para auxiliá-los na definição de um melhor 
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posicionamento estratégico em seu segmento, canalizando suas ações através da 

análise de pontos fortes e fracos. Os construtos imagem, endosso social, qualidade 

percebida, valor percebido, satisfação, confiança e lealdade que compõem o modelo 

proposto, neste estudo, serão apresentados no referencial teórico. A proposta de um 

novo modelo adaptado é inovadora, a partir dos construtos apresentados pela 

literatura acadêmica, por autores como Barich & Kotler (1991), Hennig-Thurau (2001) 

e Parasuraman, Berry & Zheitmal (1991).Portanto a dissertação se justifica por 

proporcionar nova visão sobre o modelo de formação da lealdade. 

1.4 Estrutura da dissertação 

Essa pesquisa encontra-se dividida em cinco capítulos organizados da seguinte 

forma: Introdução, Referencial teórico, Metodologia, Apresentação e análise dos 

resultados e Conclusões, limitações e proposições futuras. 

O primeiro capítulo é composto pela introdução, contextualização justificativa, 

definição do problema, objetivo geral, objetivos específicos e apresentação da 

estrutura do trabalho, que permitirão ao leitor uma visão panorâmica do objeto de 

pesquisa desse estudo, que é uma  proposta de avaliação de um modelo analítico 

para estudar a formação da lealdade com base na influência da imagem, do valor e 

da qualidade percebidas, da satisfação e da confiança do público alvo e do endosso 

social, em uma Instituição de Educação Superior. 

O segundo capítulo desenvolve a base teórica, contemplando os conceitos que 

permitem discutir o tema proposto, a partir dos aspectos gerais e outras considerações 

teóricas, envolvendo teorias sobre os construtos: imagem, endosso social, qualidade 

percebida, valor percebido, satisfação, confiança e lealdade, no tocante ao ambiente 

de ensino superior. 

O terceiro capítulo apresenta a metodologia para a elaboração da pesquisa.  

No quarto capítulo, estão a apresentação e análise dos resultados. Inicia-se 

com uma auditoria nos dados coletados, testa-se a confiabilidade e a validade da 

escala utilizada na pesquisa e analisa-se o modelo da formação da lealdade. 

No quinto e último capítulo são apresentadas as conclusões, limitações do 

estudo e proposições de pesquisas relativas ao tema da dissertação. 
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2 Referencial Teórico 

Neste capítulo, expõem-se contribuições dos principais autores, as concepções 

e o conteúdo acerca dos construtos: imagem, endosso social, qualidade percebida, 

percepção de valor, satisfação, confiança e lealdade. Buscou-se fundamentação para 

esta investigação, com o foco no modelo analítico da pesquisa. 

2.1 Modelo hipotético da pesquisa 

No setor educacional, sabe-se da existência de trabalhos de pesquisas 

abordando temas voltados para o comportamento do cliente, no sentido de escolher 

uma determinada IES, com aplicação das estratégias de marketing. Uma vez que a 

maior parte das pesquisas brasileiras envolvendo o comportamento de compra de 

serviços educacionais de nível superior limita-se a identificar os atributos avaliados na 

compra, mas não investigam como tais atributos afetam a escolha da IES e a similitude 

e conexão entre eles, então nota-se que este campo de pesquisa ainda pode ser 

bastante explorado. 

Neste sentido, desenvolveu-se uma hipótese para a condução da investigação 

a que se propõe, por meio de um modelo analítico, com os seguintes construtos: 

imagem, endosso social, qualidade percebida, valor percebido, satisfação, confiança, 

que estão demonstrados na figura 2. São elementos que podem a vir a causar impacto 

na lealdade a uma IES. 

O modelo analítico da pesquisa está apresentado na Figura 2. Este modelo 

estrutural mostra as dimensões do construto, de segunda ordem, imagem, que são 

representados de I1 a I8 que são: I1) Conduta Social e Contribuições da Empresa; I2) 

Conduta de Negócios da Empresa; I3) Conduta em Relação aos Empregados da 

Empresa; I4) Atividades Acadêmicas; I5) Comunicação; I6) Corpo Docente; I7) 

Serviço; I8) Localização. Conforme adaptação do modelo proposto por Barich e Kotler 

(1991), os fatores de imagem e seus atributos. 
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Os construtos no modelo analítico proposto apresentam da seguinte maneira: 

o construto imagem impacta no construto endosso social. A imagem recebe impacto 

do construto qualidade percebida e do valor percebido diretamente.  

Já a qualidade percebida e o valor percebido impactam no construto satisfação. 

O construto confiança recebe impacto do endosso social e satisfação. A satisfação e 

confiança impactam no construto lealdade. 

A Figura 3 mostra o modelo de mensuração e o modelo estrutural em um 

mesmo plano. 
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O modelo de mensuração envolve os indicadores com seus construtos e o 

modelo estrutural mostra a relação entre os construtos, que serão abordados no 

capítulo quarto desta pesquisa, tendo o título deste capítulo de Apresentação e 

Análise dos Resultados. 

Este trabalho se mostra inovador na proposta de adaptação do modelo de 

Barich & Kotler (1991) na construção da lealdade do consumidor com base na 

influência da imagem, do valor percebido e da qualidade percebida, da satisfação e 

da confiança do público alvo e do endosso social. Neste sentido, o modelo analítico 

proposto, figura 2, propõe explicar o fenômeno da lealdade utilizando construtos já 

recorrentes em outros trabalhos, porém com a proposta de um novo modelo. 

2.2 Imagem 

Um dos patrimônios mais valiosos da empresa é constituído da marca dos seus 

produtos, de seu nome e da imagem que ela projeta para os seus clientes, segundo 

Torquato (2002). A imagem organizacional, não necessariamente tem correlação, de 

fato, ao desempenho de uma empresa ou de seus bens ou serviços disponibilizados. 

Ainda que, nem sempre as percepções estejam corretas, é por meio dela que os 

consumidores tomam suas decisões, (Machado, 2001; Antunes, 2004). Na década de 

cinquenta, com os estudos sobre marca, no campo do marketing originaram-se os 

primeiros estudos sobre a imagem, Carrieri, Almeida, & Fonseca, (2004).  

Para Barich & Kotler (1991), a imagem representa a personalidade de uma 

marca, por ser a soma de crenças, atitudes e impressões que uma pessoa ou grupo 

de pessoas têm de um objeto. As impressões podem ser verdadeiras ou não, reais ou 

imaginárias, e isso será determinante para estabelecer um elo com os Stakeholders 

da marca. Também, segundo afirmam Fox & Kotler (1994), crenças, ideias e 

impressões de um objeto que uma pessoa possa ter podem ser definidas como 

imagem.  

Para Las Casas (2001), a imagem em relação a uma empresa ou instituição 

são representações mentais, sendo de forma afetiva e de forma racional, resultados 

associados a um indivíduo ou grupo de indivíduos relacionados a suas experiências. 

Para De Toni, Milan & Schuler (2005), as imagens são capazes de influenciar e 

direcionar o comportamento das pessoas. A imagem, segundo De Toni & Schuler 
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(2007), pode ser configurada a partir de um sortimento de elementos funcionais, 

simbólicos, cognitivos e emocionais, sendo uma construção sistêmica.  

De acordo com De Toni, Milan & Schuler (2005), a imagem é considerada um 

dos itens intelectuais mais importantes das pessoas na vida em sociedade por ter a 

capacidade de instigar e direcionar o seu comportamento. Três fatores que atuam no 

processo de formação de imagem são apresentados por De Toni (2005), chamados 

também de formas de conceituação da imagem: a imagem enquanto representações 

mentais, enquanto representações sociais e como uma perspectiva do marketing. 

A percepção da imagem vem ganhando importância para os empresários pelo 

fato de proporcionar uma visão do seu negócio pelos olhos dos seus clientes (Barbosa 

& Teixeira, 2006). Para De Toni & Schuler (2007), as pessoas compram objetos, 

também, pelo que eles significam e não somente pelo que estes objetos possam fazer. 

Os bens e serviços que são comprados têm um significado pessoal e social, vai além 

de suas funções utilitárias.  

Neste atual cenário, em que a competividade é acentuada, minimizar o impacto 

de imagens imprecisas que possam desmotivar a compra de um bem ou serviço é 

necessário, mas, para isso, as empresas precisam entender melhor seus clientes 

(Machado, 2001; Antunes, (2004). Segundo Argenti (2011), sob o ponto de vista de 

seus diferentes públicos, uma empresa pode ter diversas imagens, as quais são o 

reflexo da identidade de uma organização.  

Valério & Pizzinatto (2005) apontam que, quanto maiores forem os sinais que 

uma organização emita para os seus clientes, mais clara e coerente será a imagem 

criada para a organização, proporcionando, assim, um maior envolvimento com os 

mesmos. Neste sentido, é uma questão de essência, que transparece a natureza e o 

comportamento da organização (Mendonça & Andrade, 2003). Para Ravasi & Schultz, 

(2006), a relação entre os colaboradores e o entendimento que possuem da 

organização se tornam um elemento chave para a construção da imagem 

organizacional. 

Não basta ter uma boa imagem; é importante, também, comprovar seus bens 

e serviços para busca dos resultados esperados pela organização, fazendo com que 

ela seja competitiva, (Silva, 2008). A escolha do cliente é motivada pelas imagens que 



24 
 

possui sobre o benefício dos serviços prestados e o que a organização pode 

proporcionar-lhe, afirma Morgan (2000).  

Práticas ambientais, sociais estão intimamente relacionadas à imagem de uma 

empresa e ao seu valor de mercado (Melo, 2014). Goebel (2009) cita alguns 

componentes que influenciam na imagem, tais como: a opinião pública, a assessoria 

de imprensa e a identidade corporativa (missão, visão, valores, estratégias de 

comunicação e objetivos), resultando na construção da identidade da organização.  

 A inovação ou capacidade tecnológica; a percepção para a tendência de 

mercados onde atua; políticas relativas aos empregados e trabalhadores 

assalariados; relações externas com os clientes, acionistas e comunidade; 

desempenho financeiro e o core business são componentes principais que devem ser 

consultados quando se pretende realizar uma análise da imagem organizacional, 

gerando um mix de impressões e fatos, de acordo com (Matadenn & Sohoraye, 2013).  

Mediante a atuação em alguns segmentos no mercado, afirmam Bueno (2015) 

e Rêgo (2015), a imagem de uma organização pode variar entre um grau de 

dificuldade maior ou menor. A identificação dos elementos responsáveis para o 

processo de construção da imagem de uma marca é um processo importante e são 

estes elementos que irão demonstrar e garantir a forma como a empresa deseja ser 

reconhecida.  

Alguns elementos são apresentados por Bevis (1974) citado por Tavares (2008) 

que facilitam a formação da imagem da organização. São eles: como as impressões 

das pessoas são formadas e o modo pelo qual elas obtiveram informações da 

empresa. Podendo ser favoráveis, neutras ou desfavoráveis, são tipos de impressões 

que as pessoas podem obter; se as impressões são favoráveis ou desfavoráveis a 

respeito da organização; se os aspectos que a empresa apresenta promovem 

mudança na sua imagem. Alguns fatores contribuem quanto à formação da imagem 

de um produto ou marca, afirmam Levy e Glick (1981): o conhecimento dos aspectos 

técnicos do produto; a conscientização de outros atributos, tais como crença referente 

a seu desempenho; as crenças a respeito de seu valor e as crenças relativas à 

adequação da marca.  
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Níveis diferenciados de percepção de uma imagem são apresentados por 

Tavares (2008): as impressões baseadas nas relações da empresa com o mercado 

estão no primeiro nível e se referem às estratégias e políticas assumidas em relação 

ao seu composto de marketing. Para o segundo nível, ele considera as impressões 

da empresa em si como seus colaboradores e estrutura. Para o terceiro nível, são 

abordadas as relações com os stakeholders que lidam de forma direta ou indireta. E 

no último nível, as ocorrências estão, na maioria das vezes, fora do controle, por 

envolver questões políticas, econômicas, sociais e ambientais, por ser a formação da 

imagem a partir das ações desenvolvidas na sua área de atuação.  

Barich e Kotler (1991) desenvolveram alguns construtos que podem ser 

ajustados a vários tipos de organização, por serem responsáveis pela formação de 

imagem da empresa, figura 4, que vem corroborar com os autores apresentados neste 

capítulo. Assim, imagem é o que as pessoas pensam e sentem sobre o produto ou 

marca, sendo condicionada pela natureza do objeto, bem como pela natureza do 

observador.  

Fazendo a medição de cada um dos atributos, figura 4, em separado, a 

empresa terá condições de detectar onde estão seus pontos fortes e seus pontos 

fracos. A imagem total de uma empresa é formada por vários fatores e atributos, cujos 

valores são relativos, podendo variar de acordo com a percepção de cada público.  

Indicam como variáveis formadoras da imagem corporativa: conduta social da 

empresa, conduta de contribuições da empresa, conduta de negócios da empresa, 

conduta em relação aos empregados da empresa, produto, comunicação, preço, 

apoio, serviço, canais de distribuição e força de vendas (Barich e Kotler, 1991). 

Como já abordado neste estudo, a identidade organizacional é a base para se 

compreender a imagem da organização. Barich & Kotler (1991) indicam que os fatores 

e atributos que estão relacionados uma organização são decisivos para “suas 

expressões variadas”. 
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Estas são associadas em categorias indispensáveis: imagem do setor, imagem 

da empresa, imagem de marketing, imagem da marca e imagem da classe de 

produtos. 

A imagem do setor: totalidade de percepções e impressões que os vários 

públicos têm, de forma geral, das imagens das organizações pertinentes a um 

determinado setor. A imagem da empresa: é vista como a imagem corporativa, que 

muitos públicos têm, em contexto mais abrangente da empresa como um todo. 

Imagem de marketing: Envolve os chamados mix de marketing, produto, preço, 

promoção e praça; imagem da marca: é a totalidade de associações, de percepções 

da marca fixas na memória do cliente. Imagem da categoria de produtos: é a inserção 

da imagem, nas características e benefícios comuns próprios de uma classe particular 

de produtos, construída com base no papel que ela representa na vida do consumidor 
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e nas atitudes e comportamentos que motiva nos demais públicos. Todas estas 

personificações apresentadas podem gerar imagens diversificadas do que a 

organização espera, por ser um complexo a construção da imagem corporativa em 

relação à percepção do público organizacional. 

Tavares (2008) também apresenta uma adaptação, Figura 1: fatores de 

imagem e seus atributos, o modelo de Barich e Kotler (1991), que consiste na 

simplificação, em seis construtos principais: a do setor, a corporativa, a de marketing, 

a da classe de produtos, a do produto e a do usuário da marca. Neste sentido, a 

imagem é uma imagem gravada na mente dos indivíduos por meio de experiências e 

sensações, sendo descrita na literatura de forma frequente como uma impressão 

subjetiva, Iasbeck (2007). Dobni & Zinkhan (1990) afirmam que na construção da 

imagem organizacional, o endosso social é um processo importante neste sistema. 

No próximo tópico, iremos abordar alguns temas relacionados ao construto Endosso Social, 

com o objetivo de atingir a proposta apresentada para este trabalho. 

Considerando o referencial teórico sobre o tema, pode-se elaborar o construto 

Imagem por meio de oito dimensões que são formadas pelos seus indicadores. 

Dimensão 1 da Imagem: Conduta Social e Contribuições da Empresa 

Indicadores:  

 A Faculdade Alfa investe em atividades culturais de interesse da 

comunidade. 

 A Faculdade Alfa contribui para a comunidade realizando ações sociais. 

Dimensão 2 da Imagem:  Conduta de Negócios da Empresa 

Indicadores: 

 A Faculdade Alfa possui reputação positiva na sociedade. 

 A Faculdade Alfa interage com a iniciativa privada, visando a realização 

de parcerias em projetos. 

 A Faculdade Alfa possui perfil de instituição inovadora. 
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Dimensão 3 da Imagem: Conduta em Relação aos Empregados da 

Empresa 

Indicadores: 

 A Faculdade Alfa atrai profissionais administrativos (não-docentes) 

qualificados para o seu quadro funcional. 

 A Faculdade Alfa consegue manter profissionais administrativos 

qualificados em seu quadro funcional. 

Dimensão 4 da Imagem:  Atividades Acadêmicas 

Indicadores: 

 A direção da Faculdade Alfa procura ter envolvimento com as 

atividades acadêmicas. 

 A coordenação da Faculdade Alfa tem envolvimento com as 

atividades acadêmicas. 

 A Faculdade Alfa procura incentivar a participação dos alunos em 

programas de iniciação científica. 

 Os alunos da Faculdade Alfa recebem apoio da instituição para a 

realização de estágios. 

Dimensão 5 da Imagem:  Comunicação 

Indicadores: 

 A comunicação da Faculdade Alfa com o público-alvo é eficaz. 

 A marca da Faculdade Alfa proporciona status aos alunos junto à 

sociedade. 

Dimensão 6 da Imagem:  Corpo Docente 

Indicadores: 

 A Faculdade Alfa atrai professores titulados (mestres e doutores) 

para seu quadro funcional. 
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 A Faculdade Alfa consegue manter professores experientes em seu 

quadro funcional. 

 A Faculdade Alfa estimula o aprimoramento profissional de seus 

professores. 

 Os professores da Faculdade Alfa são bem preparados em termos 

de didática. 

Os professores da Faculdade Alfa são bem preparados para exercer a 

profissão.   

 Os professores da Faculdade Alfa demonstram motivação para 

ministrar suas aulas. 

Dimensão 7 da Imagem:  Serviço 

Indicadores: 

 A Faculdade Alfa possui instalações físicas adequadas para a sua 

finalidade. 

 A biblioteca da Faculdade Alfa atende as necessidades de seu 

público. 

 O laboratório existente na Faculdade Alfa atende as necessidades 

de seu público. 

Dimensão 8 da Imagem:  Localização 

Indicadores: 

 A localização da Faculdade Alfa me atende perfeitamente. 

 A Faculdade Alfa está em local de fácil acesso. 

2.3 Endosso Social 

Os consumidores levam em conta ou consultam vários grupos quando tomam 

decisões de compras, além de compartilhar os valores de sua cultura, subcultura e 

classe social, segundo Churchill e Peter (2008). Para Lima (2015), o aval de outrem, 

por meio da comunicação informal, contribui para a geração de um afeto positivo ou 
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negativo, por este já possuir um valor sobre um serviço que já foi prestado 

anteriormente. 

O cliente, por ter acesso à rede de relacionamentos é possível fornecer 

informações, positivas ou negativas, sobre uma determinada prestação de serviço. 

(Oliveira, 2013). Vlachos et al. (2010) destacam que o afeto que o cliente possui por 

uma determinada marca gera uma recomendação, por ser uma preferência de cunho 

pessoal.  

Além dos aspectos culturais e psicológicos que norteiam o consumidor, Lima 

(2015) aponta também as necessidades intrínsecas de cada indivíduo, ditadas por 

constituições físicas, técnicas e sazonais do ambiente referentes ao produto. Os 

clientes que usufruíram e aprovaram o serviço e/ou produto podem anunciar para o 

mercado, por meio da comunicação informal (boca a boca), que se retrata como uma 

recomendação. Então, o consumidor passa a ser um vendedor ativo da empresa sem 

receber comissão por isso, de acordo com Pinto (2015).  

Para Angelis et al (2012), a comunicação boca a boca são distinguidas em 

geração e transmissão, a geração é decorrente de experiências do próprio 

consumidor, enquanto a transmissão é decorrente da experiência de outros. Investir 

nos sistemas de incentivo de comunicação informal, propaganda boca a boca, torna-

se relevante para aumentar a probabilidade dos clientes satisfeitos, segundo estudo 

realizado por Jochen & Patrícia (2002).   

Para Chan & Ngai (2011), um amplo acesso às informações e às opiniões sobre 

bens e serviços são oferecidos pelo ambiente da internet, os quais podem influenciar 

os consumidores nas suas decisões de compra por um determinado produto. O boca 

a boca eletrônico (electronic Word-of-mouth [eWOM]) consiste de postagem de 

comentários ou avaliações (reviews) em comunidades virtuais, redes sociais, 

diretamente nos sites dos fabricantes ou em sites de reclamações, como Reclame 

Aqui e outros, (Hennig-Thurau, Gwinner, Walsh, & Gremler, 2004).  

O eWOM é resultante de aspectos motivacionais, de acordo com Doorn et al. 

(2010) e vai além da compra, cujo foco é uma marca ou uma empresa, por ser um 

comportamento de engajamento do consumidor. O comportamento de engajamento 

do consumidor (Consumer Engagement  Behavior [CEB]) desempenha um papel 
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central no processo de troca relacional, afirmam Brodie, Ilic, Juric, & Hollebeek (2013), 

e consiste em ações interativas de um cliente para com uma empresa e outros 

clientes, de acordo com Kumar et al. (2010). 

Para Solomon (2008), como capacidade também de alterar as ações dos 

outros, ele cita o poder social. A comparação é um parâmetro de referência. Para 

tomada de decisão, as informações externas são utilizadas, as quais, para Mowen & 

Minor (2003), são consideradas como o processo em que o consumidor investiga seu 

ambiente à procura de dados para a decisão. No contexto ambiental de referência e 

por envolver a estrutura social e os grupos dos quais os consumidores participam, 

este comportamento deve ser observado e entendido dentro desta situação, afirma 

Terci, (2001).  

Para Scardua (2008), a referência de alguém próximo, no qual o consumidor 

confie, possui um peso elevado no processo de escolha, para avaliação antes da 

compra. Qualquer pessoa ou grupo que influenciam o comportamento de um indivíduo 

de forma significativa, são apontados como um grupo de referência, (Blackwell, 

Miniard & Engel, 2008).  

Limeira (2008), afirma que a família, os amigos e os colegas de escola ou do 

trabalho destacam-se dentre os principais grupos de referência. Estes grupos são 

importantes na vida dos indivíduos e não podem ser ignorados. Por isso, tendem a 

exercer uma influência mais expressiva sobre os seus participantes dos grupos de 

referências, pois fazem parte do seu dia-a-dia (Scaraboto, 2006). De acordo com 

Churchill & Peter (2008), a família é considerada como fator influenciador do cliente 

em seu processo de escolha. Por causa da interação íntima e contínua entre os seus 

membros, Boone & Kurtz (2009) acreditam, inclusive, que o grupo familiar talvez seja 

a variável mais importante no comportamento do consumidor. Para Kotler & Armstrong 

(2007), a organização de consumo da sociedade mais importante é a família. 

Diante das abordagens apresentadas acima, o modelo da Teoria do 

Comportamento Planejado ou Theory Planned Behaviour (TPB) poderá contribuir para 

este capítulo e para o trabalho como um todo, de forma corroborativa. Diferentes áreas 

de estudo como a psicologia, a economia, o marketing e a administração consideram 

o comportamento do consumidor um tema essencial. Segundo Buscht (1998), nos 
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últimos 50 anos, tem sido constantemente discutida nas ciências social e 

comportamental a relação existente entre atitudes e comportamento.  

A TPB é uma continuação, um avanço da Teoria da Ação Racional ou Theory 

of Reasoned Action (TRA). Ajzen (2002) informa que a TRA apresentava uma 

limitação no que se refere ao estudo de comportamento das pessoas, sobo ponto de 

vista do controle volitivo, ou seja, domínio da vontade da pessoa de fato tem ação do 

querer. A teoria (TPB) somente terá sucesso quando aplicada a comportamentos nos 

quais a pessoa exerce um domínio volitivo (Ajzen, 1991a; 1991b).  

Segundo Fishbein e Ajzen (1975), esta teoria preconiza que o comportamento 

individual é definido pela intenção da pessoa em praticar um determinado 

comportamento e que essa intenção é função de sua atitude frente ao comportamento 

e normas subjetivas.  

O fator social afeta a percepção, que, por sua vez, pode motivar a pessoa a 

realizar ou não um comportamento específico -  Dias (1995) e D’Amorim (2004). Os 

mesmos autores afirmam que, por se tratar da percepção das normas sociais, esse 

fator é chamado de norma subjetiva, figura 5.  

Pode-se observar também na figura 5, de acordo com Ajzen & Fishbein (1980), 

que é preciso olhar para os determinantes dos componentes normativos e de atitude 

para compreender os fatores que afetam o comportamento. 

Os mesmos autores abordam as crenças como determinantes das atitudes e 

normas subjetivas do indivíduo, frequentemente indicando as intenções e o 

comportamento. Estas englobam as crenças individuais que os consumidores têm 

sobre si próprios e o mundo.  

Como uma evolução da Teoria da Ação Racional ou Theory of Reasoned Action 

(TRA), temos a Teoria do Comportamento Planejado ou Theory Planned Behaviour 

(TPB), onde a variável controle comportamental percebido foi incluída, permanecendo 

as variáveis já existentes na teoria anterior.  
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Segundo Ajzen & Fishbein (1980), a importância relativa da atitude, da norma 

subjetiva e do controle comportamental percebido da intenção que varie de acordo 

com os diferentes comportamentos e situações, que poderá influenciar tanto na 

intenção, quanto no comportamento de compra.  

Nesse sentido, existem três tipos de crenças: comportamentais, normativas e 

de controle, que guiam o comportamento humano (Ajzen, 2002), representado 

graficamente na figura 6. 
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Ao buscar entender por que as pessoas possuem certas atitudes, normas 

subjetivas ou controle comportamental percebido, para Ajzen (2002), as crenças 

fornecem uma fotografia da fundamentação cognitiva do comportamento de um 

determinado indivíduo num instante momento. De acordo com Azjen (2008), o poder 

exercido pela atitude, pela norma subjetiva e pelo controle percebido determina a 

intenção do comportamento, pois as crenças sobre o controle referem-se aos fatores 

que podem facilitar ou impedir a ação do comportamento.  

As crenças comportamentais abordam as possíveis consequências do 

comportamento humano e, por último, as crenças normativas são as expectativas de 

comportamento percebido referentes às outras pessoas, como familiares e amigos 

(Endosso Social). Estas crenças normativas, adicionadas com a motivação pessoal 

em obedecer a diferentes regras, determinam a norma subjetiva por trás da compra. 

Vale ressaltar que TPB é, hoje, o modelo dominante das relações atitude-

comportamento, de acordo com Armitage & Christian (2003), por possibilitar uma 

previsão com um maior rigor sobre as intenções comportamentais, a partir de um 

grupo reduzido de variáveis antecedentes – atitude que se refere ao comportamento, 

norma subjetiva e controle percebido do comportamento. 

Considerando o referencial teórico, podemos elaborar o construto Endosso 

Social como reflexo dos seguintes indicadores: 

 A indicação de colegas de trabalho é importante para a minha decisão 

de estudar na Faculdade Alfa. 

 A indicação de familiares é importante para a minha decisão de estudar 

na Faculdade Alfa. 

 A indicação de amigos que estudaram na instituição é importante para a 

minha decisão de estudar na Faculdade Alfa. 

 A indicação de funcionários da própria instituição é importante para a 

minha decisão de estudar na Faculdade Alfa. 

 A indicação de professores da própria instituição é importante para a 

minha decisão de estudar na Faculdade Alfa. 

 A rede social é um fator importante em minha decisão de estudar na 

Faculdade Alfa. 
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Nota-se a importância dos construtos abordados até aqui, imagem e endosso 

social. Dando continuidade à pesquisa, iremos abordar o construto qualidade 

percebida. 

2.4 Qualidade Percebida 

No atual cenário mercadológico, competitividade é a palavra-chave. A busca 

pelo diferencial competitivo na prestação do serviço ao cliente e, sem dúvida, a 

qualidade percebida est inserida neste contexto. 

Lima (2015) aponta como ponto central para a permanência das empresas no 

cenário comercial a qualidade, a qual é um diferencial em atribuição à satisfação dos 

consumidores. Para ele, a qualidade em serviços é subjetiva, particular e varia com 

as circunstâncias. Kotler & Armstrong (2003) afirmam que a qualidade do serviço está 

profundamente ligada à satisfação do cliente e à lucratividade da empresa: o aumento 

da satisfação do cliente tende a sinalizar um nível maior de qualidade.  

Lima informa ainda (2015) que os clientes irão buscar por estabilidade e 

segurança em cenários dinâmicos e competitivos. Os clientes querem, no mínimo, 

uma prestação de serviço adequada ou eles irão se sentir insatisfeitos. A qualidade é 

resultado da comparação entre o desempenho percebido com o esperado, pois o 

consumidor apresenta expectativas em relação a um serviço noqual está interessado 

em adquirir (Brady, Cronin & Jr., 2001; Godinho (2004).  

A qualidade na prestação dos serviços possui um grau de complexidade 

elevado (Brochado & Gameiro, 2013). A qualidade do serviço prestado tem a ver com 

as expectativas de quem contrata, já que, por diversas vezes, a qualidade é definida 

com foco na necessidade e exigência do cliente (Adil & Albkour, 2013). Para Lobo et 

al. (2008), quando o consumidor busca algum tipo de serviço, deseja que suas 

aspirações sejam satisfeitas através de atitudes do prestador também, para que possa 

perceber e avaliar a qualidade ou não dos serviços prestados.  

Atualmente, a qualidade abrange características diferentes como a qualidade 

de vida no trabalho, a promoção da diversificação de funções, a melhoria das 

condições ambientais, a facilitação do comércio e a importância da competitividade 
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(Chisto, 2001). O mesmo autor diz ainda que a qualidade na percepção do consumidor 

tem sido o enfoque mais aceito atualmente.  

Segundo Cobra (2001), o sucesso de uma organização, em qualquer segmento 

de negócio, irá depender do grau de relacionamento com o seu cliente. Então, prestar 

serviços com qualidade tem o sentido de aproximar e criar um elo que se traduz em 

agregar valor para o consumidor. As definições sobre a qualidade se modificam à 

medida que novas exigências de consumidores se tornam mais diversificadas, isso se 

dá no âmbito competitivo, em função da segmentação de produtos, amplamente 

oferecidos pelos fornecedores, Brochado & Gameiro (2013). 

Um consumidor satisfeito, ao que tudo indica, permanece leal à empresa e com 

disposição de se utilizar dos serviços ou bens ofertados por ela novamente, pela 

percepção de qualidade notada pelo consumidor (Brady, Cronin & Jr., 2001; Prado, 

2002). Kotler & Armstrong (2003) afirmam que, se as expectativas do cliente forem 

superadas, ele ende a pensar que o serviço prestado foi de qualidade e, 

possivelmente, irá utilizá-lo ou retornar à empresa que prestou o serviço.  

Para Prado (2004), o cliente leva em conta a confiabilidade como um dos 

parâmetros principais ao avaliar a qualidade dos serviços de uma empresa e que, para 

que a negociação aconteça, não se faz necessária a confiança, mas, se no processo 

ocorra ambiguidade, ela passa a ser relevante para o cliente no que diz respeito a 

qualidade.  

A empresa poderá ter sua imagem comprometida de forma negativa, caso 

tenha prestado um serviço de forma inferior, comparado à última prestação realizada, 

tendo em vista, que o cliente gera uma expectativa de, no mínimo, o mesmo padrão. 

Assim, a empresa tem uma grande responsabilidade em desempenhar e manter ou 

até mesmo superar a qualidade dos serviços prestados (Lima, 2015). 

 Para Sirdeshmukh, Singh & Sabol (2002), o comportamento dos colaboradores 

chamados de linha de frente, o atendimento por exemplo, e nas práticas gerenciais 

do serviço ofertado demonstram, de forma positiva, a qualidade percebida pelo cliente. 

Prado (2004) confirma que os clientes se utilizam de critérios, na avaliação da 

qualidade percebida, tais como: cortesia, aparência, atenção no tratamento com 



37 
 

outras pessoas, o conhecimento, a capacidade profissional, as instalações e 

equipamentos utilizados, dentre outros.  

A facilidade de contato com o cliente no que tange à busca de entendimento da 

necessidade do mesmo, é análise importante para avaliação da qualidade percebida 

pela organização (Davis, Aquilano & Chase, 2001). Lima (2015), destaca a 

importância da organização em valorizar o primeiro contato com o cliente, para 

mostrar a qualidade do serviço a ser prestado. Neste sentido, a empresa entender que 

em cada contratação realizada, a percepção e satisfação do cliente, vinculadas à 

qualidade do serviço prestado pode aumentar ou diminuir.  

Para Culiberg & Rojsek (2010), a qualidade percebida é o resultado de um 

processo de comparação, na percepção do consumidor, entre as expectativas a cada 

utilização do serviço prestado, sendo esta conceituação mais explorada para 

qualidade de serviços. A percepção do cliente em relação à qualidade percebida, 

apresenta subjetividade, ao analisar a prestação de um serviço, fazendo com que a 

mediação seja complexa entre a organização e o cliente, Akroush et al. (2016).  

Durante todo o período em que o cliente mantém contato com a empresa 

prestadora do serviço é formada a qualidade percebida, que sofre influência tanto da 

prestação quanto da comunicação recebida pelo prestador, de acordo com Branco, 

Ribeiro & Tinoco (2010), que também afirmam que, quanto maior o desempenho 

percebido, maior a satisfação do cliente.  

Para Milan, Brentano & Toni (2008), existem muitas divergências em relação à 

definição da qualidade percebida, tais como: o julgamento do cliente sobre a 

qualidade, e/ou constituição das especificações apresentadas, e/ou redução de 

incertezas, e/ou adequação ao uso de um produto ou serviço. Segundo Branco, 

Ribeiro & Tinoco (2010), o conceito de qualidade percebida é sinônimo de 

desempenho percebido, trata-se dos benefícios recebidos em relação aos esforços 

desprendidos para contratar os serviços. 

Para as empresas que querem ser competitivas, buscando um diferencial, a 

qualidade percebida é um elemento extremamente importante (Bergamo et al., 2012). 

Oliveira, Silva & Lopes (2015) apresentam a qualidade percebida como um 

investimento, podendo ocasionar melhoria nos lucros devido ao aumento dos clientes 
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com sua implantação. Para avaliar a qualidade de um serviço, o consumidor 

fundamenta-se em suas expectativas, com a ideia de que o prestador deste serviço 

vá além de suas necessidades, atenda suas expectativas, (Gianesi & Corrêa, 2008). 

A satisfação do cliente está diretamente relacionada à qualidade percebida, 

compreendendo que estas duas variáveis derivam da expectativa do trabalho da 

organização a ser prestado (Gonçalves et al., 2009). Para Lima (2015), a relação entre 

o consumidor e a parte contratada, é constituída por elementos que antecedem a 

prestação de um serviço, que incide como tema à apreciação da qualidade. 

Nesse contexto, não é possível abordar qualidade percebida se a expectativa 

do cliente não estiver inserida. Uma condição que propicia ao cliente um maior 

envolvimento com a organização e influencia na intenção de compra é o elo que a 

qualidade percebida e a lealdade proporcionam de forma positiva (Vieira, Matos & 

Slongo, 2009). 

Conforme Almeida et al. (2012), a qualidade de bens tangíveis pode ser medida 

e avaliada com instrumentos de medição. A qualidade de serviços é medida conforme 

a percepção do cliente no instante do consumo do serviço por ser latente. O modelo 

conceitual mais difundido para a qualidade de serviços é o da qualidade percebida, 

como decorrência de um processo de comparação entre as expectativas do 

consumidor e a percepção do desempenho do serviço. O que irá validar a maneira da 

organização agir de forma direta é a apreciação feita pelo cliente. 

Nesse sentido, vários pesquisadores distenderam alguns modelos para 

observar e estudar as relações entre os principais construtos que integram a 

construção do engajamento entre o cliente e a Organização. Os primeiros conceitos 

sobre qualidade de serviços foram abordados pelo autor Grõnroos, (1984) e também 

pelos autores Parasuraman, Zeithalml e Berry (1985), que tiveram como princípio 

abordado na literatura de produtos, o paradigma da desconfirmação. A qualidade é 

consequência da comparação entre o comportamento percebido com o esperado, de 

acordo com o paradigma da desconfirmação (Brady &Cronin, Jr., 2001). 

A partir do modelo de qualidade percebida de Grõnroos (1984), os estudiosos 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) pesquisaram quais são os determinantes da 

qualidade de serviço e como o cliente analisa a qualidade do serviço. Caracterizaram 
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a qualidade dos serviços em dez elementos: confiabilidade, responsabilidade, 

competência, acesso, cortesia, comunicação, credibilidade, segurança, tangibilidade 

e conhecimento do consumidor. Foram realizadas pesquisas com grupos de 

executivos de quatro categorias de serviços diversificados, conseguiram algumas 

semelhanças entre os setores, o que evidenciou a importância em avançar na 

pesquisa em desenvolver um modelo geral para a qualidade de serviços.  

Os autores reduziram em cinco variáveis dispostas aos clientes para avaliação 

da qualidade do serviço, em uma segunda etapa da pesquisa: tangibilidade, 

confiabilidade, segurança, empatia e responsabilidade. Tangibilidade – associada à 

aparência dos elementos físicos, humanos e material de comunicação do fornecedor 

do serviço, ao formar a avaliação do serviço prestado ao cliente. Como em serviços 

não há um elemento físico para ser avaliado, o cliente, muitas vezes, confia na 

evidência tangível que o cerca ao formar a avaliação.  

Confiabilidade – capacidade de prestar o serviço de forma digna, cuidada e 

confiável conforme o prometido e de forma correta. Segurança – conhecimento, 

cortesia e competência dos empregados, a inspirar credibilidade e confiança ao 

cliente. A empresa fornece o serviço ao cliente sem erros, e entrega o prometido na 

forma acordada. Esta dimensão abrange a competência, cortesia e precisão da 

empresa. Empatia – refere-se ao grau em que a prestadora do serviço é capaz de 

adequar-se às especificidades de cada cliente. Significa a capacidade de uma pessoa 

vivenciar os sentimentos de outra, fornecendo serviços com atenção cuidadosa e 

personalizada ao cliente.  

Responsabilidade – Disposição de ajudar o cliente e de fornecer o serviço com 

prontidão e prestar um serviço rápido. Relaciona-se à rapidez de respostas na 

correção de erros e também é responsável por mensurar a receptividade da empresa 

e de seu colaborador para com seu cliente. Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) 

desenvolveram um modelo, chamado de GAP e escala SERVQUAL, a partir das cinco 

dimensões da qualidade. O ponto central que originou este modelo fundamenta-se na 

aquisição de informação a respeito do que os gestores de empresas de serviços e os 

seus clientes percebiam como características principais da qualidade de serviços, 

bem como a existência e os motivos de divergências entre as duas perspectivas.  
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Na literatura vem sendo o modelo mais utilizado sobre a qualidade de serviços. 

Ele realça um composto de discordâncias ou lacunas (gaps) presentes no processo 

de construção da percepção de qualidade pelos clientes. (Bateson & Hoffman, 2001; 

Lovelock, 2001 apud Oliveira; Ferreira, 2009).  

Para aferir os Gaps e solucionar a complexa atividade de mensuração da 

qualidade, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) criaram um método de comparação 

entre as expectativas do cliente, com suas percepções, trilhadas nas mais diversas 

ordens e nas dimensões da qualidade do serviço. Esse modelo contribui na 

compreensão das fontes dos problemas pelos gestores. O modelo SERVQUAL, figura 

7, permite, com fundamento nas cinco dimensões de qualidade, analisar a percepção 

de qualidade de serviço por parte do liente. Este modelo identifica cinco situações, 

gaps ou lacunas, nas quais se verifica deficiência de qualidade de serviço 

(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1985).  

Na lacuna (gap) 1, seria o deficiente conhecimento das expectativas e 

necessidades dos clientes. Existe uma lacuna entre as expectativas dos clientes e a 

percepção que delas faz a organização de serviços, ou seja, discrepância entre as 

expectativas do consumidor em relação a um serviço e a percepção gerencial sobre 

essas expectativas. Já na lacuna (gap) 2, seria a dificuldade ou incapacidade em 

traduzir, de forma exata, as percepções dos gestores na concepção das 

especificações do serviço, sendo então a discrepância entre a percepção gerencial 

sobre as expectativas dos clientes e as especificações de qualidade desenvolvidas 

para atender a essas expectativas.  

Na lacuna (gap) 3, é a distância entre especificações de qualidade de serviço 

e serviço efetivamente entregue. A variabilidade do desempenho do pessoal de 

contato, entre outras causas, pode provocar uma certa antipatia em relação aos 

padrões estabelecidos.  
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Para a lacuna (gap) 4, aborda a diferença entre o serviço efetivamente prestado 

e o serviço comunicado, que pode afetar as expectativas dos clientes. É um risco 

elevar as expectativas dos clientes além do serviço que se pode entregar, ou seja, 

são discrepâncias entre as especificações de qualidade de serviço determinadas pela 

empresa e o serviço que é realmente prestado ao cliente. 

A lacuna (gap) 5 reflete a satisfação de um cliente frente ao serviço esperado. 

Lacuna entre serviço esperado e serviço percebido pelo cliente. O juízo de alta ou 

baixa qualidade depende, portanto, de como o cliente percebe o desempenho efetivo 

do serviço em comparação com o que esperava. A qualidade de serviço percebida 

pelo cliente é inversamente expressa pela quinta lacuna, que depende das outras 

quatro. Então é a discrepância entre a expectativa do cliente em relação aos serviços 

e a sua percepção durante o consumo. De acordo com Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(1985), essa última lacuna (gap) seria o ponto chave para a definição de qualidade de 

serviços. Eles afirmam que o julgamento dos consumidores sobre a qualidade 

depende de como os mesmos perceberam o desempenho atual do serviço em relação 

ao que estavam esperando.  

Os autores alegam que o gap 5 é uma função das demais lacunas. Portanto, 

todas as discrepâncias anteriores atuam na percepção do cliente sobre a qualidade 

dos serviços e, quanto menor for a diferença entre o serviço esperado e o serviço 
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percebido, melhor será o entendimento de qualidade que o cliente construirá sobre o 

serviço. É importante notar que esse modelo identifica as possíveis discrepâncias 

apresentadas em relação à qualidade dos serviços tanto no ambiente interno, 

gerencial, quanto no ambiente externo, do cliente, liando definições salientadas no 

início deste tópico (Miguel; Salomi, 2004). 

Em destaque ainda, o conceito central de qualidade está orientado para o 

cliente, já que enfatiza as discrepâncias entre expectativas e percepções do mesmo. 

A qualidade do serviço pode ser conceituada como a percepção do cliente de quanto 

um serviço vai ao encontro ou excede as suas expectativas. (Zeithaml, Berry e 

Parasuraman,1990). 

Considerando o referencial teórico, podemos elaborar o construto Qualidade 

Percebida como reflexo dos seguintes indicadores: 

 Os funcionários da Faculdade Alfa são corteses no atendimento. 

 Os funcionários da Faculdade Alfa são prestativos quando solicitados. 

 As informações fornecidas pelos funcionários da Faculdade Alfa são 

confiáveis. 

 Os prazos prometidos pelos funcionários da Faculdade Alfa, para 

entrega dos serviços prestados, são cumpridos. 

2.5 Valor Percebido 

Na década de 90, quando as empresas tiveram que reorganizar sua forma de 

atuação em um ambiente altamente competitivo, ganhou especial atenção da 

academia e das organizações o conceito de criação de valor para o cliente (Cengiz & 

Kirkbir, 2007; Gallarza & Gil, 2006). O conceito de orientação para o mercado, cujo 

foco é oferecer valor para o cliente, tem sido inserido na visão estratégica das 

empresas, como valor percebido (Woodruff, 1997; McDOugall & Levesque, 2000; Oh, 

2003; Brady, Knight, Cronin, Hult, & Keillor, 2005; Sanchez-Fernandez & Iniesta-

Bonillo, 2006; Kuo, Wu & Deng, 2009; Cheng, 2012; Prebensen & Dahl, 2013). 

  De forma geral, valor percebido é a avaliação, por parte do cliente, da utilidade 

de um produto ou serviço tendo como base o desembolso do cliente, em outras 

palavras, ou o que se recebe pelo que se paga (Roque, 2016). Como em vários 
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construtos, em valor percebido, não é diferente que existem diversas variações em 

relação ao conceito dessa percepção (Roque, 2016). O termo valor para o cliente tem 

muitos significados e também denominações. As mais comuns são: valor para o 

cliente, valor percebido pelo cliente ou valor recebido pelo cliente; em inglês, customer 

value (Saraceni, 2015).  

Uma das principais bases de sustentação do relacionamento criado entre 

clientes e empresas têm sido explorados pelos estudos sobre o construto valor 

percebido. (Zeithaml, 1988; Juran; Godfrey, 1999; Sirdeshmukh; Singh; Sabol, 2002). 

O valor percebido pelo cliente leva em consideração os custos da manutenção do 

relacionamento com determinado provedor de serviços proporcionados pelo ofertante 

e seus concorrentes (Rust; Zeithaml; Lemon, 2000).  

Com base em percepções do cliente, sobre o que é recebido (benefícios) e do 

que é dado (sacrifícios), em outras palavras a comparação da percepção do cliente 

sobre a oferta versus sacrifícios, o valor percebido é a avaliação total do consumidor 

sobre utilidade de um produto. A percepção do valor é função positiva do que se 

recebe e função negativa do que se sacrifica, ao longo do tempo (Zeithaml, 1988; 

Agustin; Singh, 2005; Zeithaml, Bitner; Gremler, 2011; Kotler; Keller, 2014).  

 O valor atribuído pelo cliente ao produto ou serviço, baseado na relação entre 

os benefícios que este trará, segundo a ótica do consumidor, e os custos percebidos 

para sua aquisição, comparativamente à sua concorrência, denomina-se valor 

percebido (Kotler, !998). A importância em termos monetários dos benefícios 

(técnicos, econômicos, de serviços e sociais) que uma empresa recebe em 

contrapartida ao preço pago pelo produto ou serviço, é chamado de valor percebido. 

(Anderson & Narus, 1999; Saraceni, 2015). 

De acordo com Buarque e Mesquita (2015), o valor percebido é muito 

influenciado pelas características pessoais do consumidor, tais como: culturais, 

psicológicas, influências de grupos de referência, no setor de serviços. Para Kotler & 

Keller (2006), valor é o resultado de uma equação, sendo que benefícios auferidos 

são comparados com os custos tangíveis e intangíveis despendidos pelo consumidor. 

O fato principal é que os clientes ordenam informações sobre os benefícios 

percebidos desde os mais simples, contidos nos atributos do produto, até os mais 
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complexos, de valor pessoal. O valor advém das características dos consumidores e 

suas necessidades em relação ao produto e a situação de uso.  Nesse sentido, pode-

se destacar que o valor percebido pelo cliente pode apresentar-se de diferentes 

formas nas dimensões de valor dependendo tanto do âmbito da decisão, como do tipo 

de produto ou serviço que esteja sendo apreciado (Sweeney & Soutar 2001). 

A qualidade difere do valor, pois o valor advém das características dos 

consumidores e suas necessidades em relação ao produto e a situação de uso, e a 

qualidade está vinculada às características do produto, ainda que avaliado pelo 

consumidor. O valor está vinculado a quem compra e a quem usa, sendo que muitas 

vezes o valor do decisor advém do valor para o usuário. 

Baseada na percepção do que é dado e do que é recebido, Zeithaml (1988) 

descreve valor para o consumidor como sendo toda a avaliação que ele faz sobre a 

utilidade do produto. 

 Considerando que os consumidores retêm na memória informações de preço, 

qualidade e valor sobre o produto em vários níveis de abstração, o autor desenvolveu 

o modelo "meio-fim", figura 8, que tem a proposta de estabelecer uma conexão entre 

a estrutura cognitiva do consumidor e a determinação do valor percebido. As teorias 

de valor apresentam quatro sistemáticas que Saraceni (2015) apresenta da seguinte 

maneira: a primeira pode ser compreendida pelo aspecto de exclusividade da 

operação, definindo que o valor se exprime pela economia observada em um processo 

comercial (noção exclusivamente econômica, ditada pelo preço).  
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A segunda se relaciona à qualidade, cujo valor é proporcional à qualidade 

percebida e o preço do bem ou serviço. A terceira teoria de valor tem como base a 

utilidade, que se orienta pela análise dos benefícios de um produto ou serviço 

considerando as dificuldades superadas para consegui-lo (sacrifícios), ou seja, custo 

x benefício. A quarta e última teoria é uma proposição empírica que se configura pelo 

princípio da experimentação. Advém das circunstâncias relacionadas entre o cliente e 

suas demandas individuais. 

Para Wyner (2000), os consumidores geralmente querem maximizar os 

benefícios que recebem por meio da procura do produto que melhor se identifica com 

suas necessidades, sujeito às limitações de seus rendimentos e relativo às 

alternativas competitivas. Já o fornecedor quer elevar ao máximo o valor gerado pelo 

consumidor ao lhe oferecer propostas de valor que são lucrativas. Pode constituir um 

diferencial para a empresa, e a razão para o seu sucesso, considerar o valor percebido 

pelo cliente, como um fator chave (Gallarza, Ruiz-Molina & Gil-Sura, 2016). 

O importante é notar que o valor tem origem no produto, seja ele avaliado como 

um todo ou como um conjunto de atributos, e o cliente apenas o percebe. Em outras 

palavras, a utilidade deixa de ser do produto em si e passa a ser uma função do 

conjunto de atributos ou características do produto, o valor está contido no produto, 

ou seja, vai além da combinação de qualidade, serviços prestados e preço (Sheth, 

Newman e Gross, 1991). 

Vriens & Hofstede (2000), como essência da cadeia de meio-fim, pode-se fazer 

um relacionamento entre as variáveis, atributos, benefícios e valores ao invés de 

preço-qualidade-valor. As características físicas como preço, cor, peso, são definidas 

como atributos. A combinação de vários atributos gera um resultado que é referente 

ao uso de um produto para o consumidor, por exemplo: o conforto, a conveniência, o 

fácil uso. Agora os Valores geralmente são como cognições e crenças relativamente 

estáveis com um foco motivacional, como por exemplo, segurança, felicidade, 

diversão e prazer. 

Considerando o referencial teórico, podemos elaborar o construto Valor Percebido como 

reflexo dos seguintes indicadores: 
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 A mensalidade na Faculdade Alfa é inferior à mensalidade que meus familiares 

pagam em outras IES. 

 A mensalidade na Faculdade Alfa é inferior à mensalidade que meus colegas 

pagam em outras IES. 

 O serviço educacional prestado pela Faculdade Alfa é superior ao serviço 

educacional que meus familiares recebem em outras IES. 

 O serviço educacional prestado pela Faculdade Alfa é superior ao serviço 

educacional que meus colegas recebem em outras IES. 

2.6 Satisfação 

Os estudos a respeito da satisfação do cliente vêm tendo certo destaque na 

literatura científica por ser um dos pontos cruciais para uma empresa que almeja obter 

resultados superiores em mercados competitivos e superar as expectativas de seus 

clientes em suas demandas, (Anderson; Fornell; Lehmann, 1994; Oliver, 1997). Por 

isso, é preciso estar vigilante às necessidades dos clientes a fim de prestar um 

trabalho que lhes satisfaça e seja admirado pelos consumidores. É importante 

melhorar a cada dia a qualidade para gerar impactos na rentabilidade, pois os serviços 

estão inseridos em uma indústria altamente competitiva, (Gagić, Tešanović, & Jovičić, 

2013).  

Três teorias contribuíram para a formação do conceito de satisfação: a 

econômica, a behaviorista e a cognitivista, de acordo com Chauvel (1999). Os 

primeiros a abordar a satisfação foram os economistas com base no fato de que em 

toda compra busca-se a maximização da utilidade do produto e, por consequência, da 

sua satisfação. De acordo com Bennett & Kassarjian (1975), para definir aquilo que 

os consumidores querem maximizar, geralmente utilizam-se as palavras “satisfação” 

e “utilidade”.  

Pode-se falar em utilidade como a medida da satisfação das necessidades e 

desejos. Na busca de maximizar sua satisfação total, o consumidor parte de um certo 

parâmetro de sua renda, ou seja, aquilo que ele como consumidor pode gastar e de 

um determinado leque de preços, equacionando da melhor forma possível duas 

variáveis: a renda disponível e o preço dos bens a serem comprados. Neste sentido a 

satisfação é resultado de um processo estritamente racional (Robertson, 1970).  
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O indivíduo é visto como resultado dos estímulos na forma de recompensa ou 

punição -  esta é uma abordagem da teoria behaviorista. O comportamento humano 

se resumiria a uma série de estímulos provindos do estado de necessidade que 

conduz o comportamento, que, a partir de um determinado estimulo, produzirá uma 

resposta adequada, (Skinner, 1966). Os processos internos do indivíduo, aqueles que 

não são observáveis, são deixados de lado pelos behavioristas, (Araújo & Silva, 2003).  

A teoria cognitivista se baseia nos aprendizados e atitudes, que a reação aos 

estímulos não é simplesmente mecânica. Entre o estímulo e sua resposta, existem 

variáveis, características do indivíduo que orientam o tipo de resposta dada a 

determinado estímulo, (Chauvel,1999). Ao longo da vida, indivíduo constrói 

aprendizados e atitudes que direcionam suas respostas a alguns estímulos. 

Raramente há um elo causal direto entre uma mensagem e uma resposta de compra, 

pelo fato de a recepção de um estímulo não pode ser equacionada a uma resposta 

direta, (Robertson, 1970).  

Neste sentido, se o resultado real for julgado pelo comprador como pelo menos 

igual ao esperado, o comprador ficará satisfeito, caso contrário, o comprador se 

sentirá insatisfeito e sua atitude será menos favorável, (Howard e Sheth, 1967). 

Oliver (1999) expõe a satisfação como sendo uma resposta de plenitude do 

cliente, que passa a incluir certos níveis, tais como: um pouco baixo (desconfirmação 

negativa) ou que superam o nível esperado (desconfirmação positiva). Em resumo, a 

satisfação é o estado psicológico resultante do processo de compra e de consumo. 

(Evrard, 1993). 

Para Veiga, (2000), o cliente espera em contraposição ao que ele desembolsou 

ao adquirir um bem ou se submeter a um serviço, perceber que fez um bom negócio, 

este resultado denomina-se satisfação. Para Storbacka, Strandvik e Grönroos (1994), 

citados por Godinho (2004), avaliada em termo de valor percebido, a satisfação é 

intrínseca e diz respeito às próprias experiências vividas pelo cliente na utilização dos 

serviços contratados. Schweriner (2006) compara a satisfação com o percurso do 

sofrimento para o alívio, ou seja, quanto maior a distância a ser percorrida, maior será 

a sensação de satisfação. 



48 
 

O consumidor confronta o produto obtido com suas expectativas, sendo a 

satisfação o sentimento de euforia que ele percebe (Branco, Ribeiro & Tinoco, 2010). 

A satisfação é o somatório dos custos na operação de compra do produto e os 

benefícios percebidos. (Anderson, 1994; Oliver, 1999, 2010). Os esforços 

mercadológicos empreendidos por uma empresa, tem-se utilizado da satisfação do 

cliente como um dos indicadores para alcançar o sucesso (Babin & Griffin, 1998). 

Vem se tornando imperativo o gerenciamento da satisfação de clientes para o 

sucesso de grande parte das empresas (Anderson; Fornell; Lehmann, 1994; 

Anderson; Mittal, 2000; Oliver, 2010). Os serviços estão inseridos em uma indústria 

altamente competitiva, por isso, é importante que os consumidores se sintam 

satisfeitos e valorizados, gerando impactos na rentabilidade, com foco na melhoria 

continua, ou seja, manter o padrão de qualidade (Gagić, Tešanović, & Jovičić, 2013). 

Juran & Godfrey (1999), apoiam os estudos de Oliver (1999), segundo os quais, 

o sentimento do consumidor no que diz respeito aos resultados do consumo em 

relação a um parâmetro de prazer ou desprazer por meio dos benefícios recebidos. 

Neste sentido em relação a um determinado fornecedor em que o cliente ficou 

satisfeito poderá ter um comportamento de compra contínuo. Sendo assim, gerado a 

lealdade (Hennig-Thurau; Gwinner; Gremler, 2002). 

Considerando o referencial teórico, podemos elaborar o construto Satisfação 

como reflexo dos seguintes indicadores: 

 Sinto-me satisfeito em estudar na Faculdade Alfa. 

 Sinto-me satisfeito com os meus colegas de Faculdade. 

 Sinto-me satisfeito com a metodologia utilizada pelos docentes da Faculdade 

Alfa. 

 Sinto-me satisfeito com o curso de administração da Faculdade Alfa. 

 As instalações da Faculdade Alfa me satisfazem. 

 Sinto-me satisfeito com a forma que a coordenação da Faculdade Alfa resolve 

os problemas. 

 Sinto-me satisfeito com a forma que a direção geral da Faculdade Alfa resolve 

os problemas. 
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2.7 Confiança 

A relevância para aspectos relativos à vida econômica organizacional, o 

interesse pelo construto confiança há tempos vem gerando um amplo corpo teórico 

sobre este tema (Morgan; Hunt, 1994; Noorderhaven, 1997; Rousseau et al, 1998). A 

confiança contribui para o fortalecimento de relacionamentos interpessoais no escopo 

do marketing, vista neste contexto como um fenômeno, podendo ser explicada sua 

importância para as empresas (Morgan; Hunt, 1994).  

Na busca de relações mais fortes, entre empresa e cliente, surge a crescente 

importância do marketing de relacionamento,  no interesse no papel desenvolvido pela 

confiança (Sirdeshmukh, Sing e Sabol, 2002). A confiança é abordada de forma 

estratégica no marketing de relacionamento como uma ferramenta poderosa a 

disposição de uma companhia Berry (1996). 

Vários estudiosos (Gundlach,& Murphy, 1993; Nooteboom, Berger & 

Noorderhaven, 1997) e profissionais de marketing (Garbarino & Jonhoson, 1999; Tax 

Brow e Chandrashekaran, 1998) concordam que confiança é determinante para níveis 

mais altos de comprometimento. Para Ribeiro (2002), a confiança para que te fato 

aconteça, necessita de forma mais efetiva a participação das partes envolvidas no 

relacionamento na certeza ou percepção que as intenções são honráveis e com uma 

ação integra com o objetivo de alcançar resultados positivos. 

A intenção de aceitar a vulnerabilidade com base nas expectativas das 

intenções ou comportamentos de outros, que é uma definição da confiança como um 

composto de um estado psicológico (Rousseau, Sitkins, Burt e Camerer, 1998). O 

cunho emocional está presente e liga a confiança à credibilidade do parceiro, ou seja, 

à expectativa de que a palavra seja cumprida. A confiança é a base para que haja 

comprometimento. Neste sentido o construto confiança vem sendo estudado e é o 

sentimento que está associado à percepção de honestidade em transações 

comerciais (Morgan & Hunt, 1994; Ladeira et al., 2014). 

 A confiança abrange um total de crenças que o cliente possui sobre o aspecto 

de como percebe a empresa, o produto, o serviço, a marca, o vendedor e as 

instalações da organização. Sendo de grande importância, o entendimento da 

confiança, em um pensamento a longo prazo para o desenvolvimento e manutenção 
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de relacionamentos. (Ribeiro, 2015). De acordo com Garcia (2014), a crença de que 

possa responder às expectativas de maneira eficaz e eficiente, a um relacionamento, 

é quando no processo ocorre a delegação de uma parte para outra, desde ponto o 

fator determinante não é o comportamento e, sim, a crença de que será cumprida o 

que foi combinado por uma das partes do relacionamento, gerando assim a confiança. 

A confiança tem uma relação direta à credibilidade por uma entidade prestadora 

de serviço e pelo proveito que o consumidor pode obter em uma transação comercial. 

É uma variável extremamente importante no mundo dos negócios. Quando um 

consumidor sente a segurança de estar contratando uma empresa confiável, quer 

dizer que a qualidade do relacionamento entre cliente e fornecedor é bastante positiva, 

esse é um fator estrategicamente desejável que uma organização pode conquistar, 

junto ao cliente, para ganho de mercado em um cenário competitivo (Bergamo et al., 

2012). 

Para Ribeiro (2015) em uma relação comercial, se houver obtenção de 

vantagens para as partes, o efeito poderá impactar no incremento da confiança. Dessa 

forma, ambas as partes devem continuar a cumprir suas obrigações e a produzir uma 

relação ganha-ganha. Para isso, é importante que o grau de comprometimento 

produza nessa relação perspectivas de negócio a longo prazo. Neste sentido, as 

partes acreditam que os resultados positivos não são apenas momentâneos, mas 

continuarão no futuro. 

Ribeiro (2015) também salienta que a confiança não se resume as leis, 

regulamentações do setor, contratos, convenções e outras formalidades que podem 

ser inseridas em uma transação comercial. Eficiência, seriedade e ética, são 

sentimentos que devem ser reforçados em um relacionamento e, assim, evidenciando 

a confiança do cliente na organização. Dessa forma, essa relação será valiosa e 

estável para ambas as partes em questão. 

Em serviços, a questão confiança é ainda mais fundamental, porque os clientes 

não compram um produto e o levam imediatamente para sua residência, mas, sim, 

contratam uma promessa implícita ou explícita de algo que poderá ser cumprida ou 

não, ou o endosso social de outro cliente que utilizou dos produtos oferecidos pela 
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organização. Neste contexto a confiança é vista como um fator de importância, sendo 

a chave para o sucesso (Buarque & Mesquita, 2015). 

É racional afirmar que, a confiança é um fundamento imperioso em qualquer 

relação respeitável, proporciona a minimização de riscos, estreita os relacionamentos, 

torna-se essencial para o sucesso da transação de mercado, evidenciando a 

segurança, cujos atributos que a compõe são legítimos e exprimem lealdade entre as 

partes (Garcia, 2014). 

Pelo ponto de vista do marketing de relacionamento, o construto confiança é 

um dos pontos de grande relevância a ser investigado no contexto mercadológico. 

Pelo fato de causar um sentimento que busca reduzir a incerteza, insegurança ao 

consumidor com a proposta dele não se sentir vulnerável. O cliente busca marcas em 

que ele possa confiar, criando uma expectativa, em consumir produtos que se 

enquadram dentro de seus padrões de qualidade percebida. Assim, ao sentir solidez 

em um empreendimento, os comportamentos que antecedem à lealdade se tornam, 

progressivamente, mais recorrentes, torna-se mais provável a ação de recompra 

(Roque, 2016). 

Acredita-se que, as evidências de comprometimento e as expressões de 

confiança estão intensamente ligadas entre si e de certa forma sofrem influência direta 

de uma para outra no contexto empresarial, que vem reforçar a importância da 

confiança na transação comercial. Essa ocorrência pode ser percebida em 

negociações mais complexas, que demandam uma variedade maior de elementos que 

se associam a riscos. Nessas particularidades, o comprometimento da organização é 

indispensável para atender aos iminentes questionamentos emergentes e, dessa 

forma, fortalecer os laços de confiança, sobretudo, em demandas que foram 

solucionadas, fato este que poderá contribuir para a lealdade (Gonçalves et al., 2009). 

Santos (2012), reforça que o construto confiança é um dos atributos que 

compõem o entendimento de valor percebido pelo cliente, por impactar diretamente a 

lealdade. É importante em todas as relações, comerciais inclusive. Esses princípios, 

sustentam um prognóstico de lealdade contemplado pelo consumidor a uma empresa 

fornecedora, para a construção de relacionamentos fortes e duradouros entre 

empresa e cliente. Quando o consumidor tem a confiança de que terá sucesso em 



52 
 

suas negociações futuras, as chances de continuidade e, consequentemente, de 

lealdade são aumentadas. 

Para Roque (2016), o construto lealdade apresenta duas vertentes que são 

influenciadas pela confiança, lealdade atitudinal (engajamento com a organização) e 

lealdade comportamental (recompra). A organização deve passar uma imagem 

integra e atender ao cliente da forma que ele precisa, para que ele seja leal e possa 

confiar na empresa. A confiança entre as partes deve ser enorme, para que te fato 

haja lealdade (Godinho, 2004). 

Considerando o referencial teórico, podemos elaborar o construto Confiança 

como reflexo dos seguintes indicadores: 

 A Faculdade Alfa usa de integridade nas suas ações e condutas. 

 Está claro que os funcionários administrativos da Faculdade Alfa estão sempre 

agindo no interesse do aluno. 

 Está claro que os professores da Faculdade Alfa estão sempre agindo no 

interesse do crescimento profissional do aluno. 

 Eu confio completamente nos professores da Faculdade Alfa para a minha 

formação acadêmica. 

 Sinto-me confiante na capacidade da direção geral da Faculdade Alfa em 

manter uma boa imagem da instituição. 

 Sinto-me confiante na coordenação do curso da Faculdade Alfa em manter uma 

boa qualidade de ensino. 

 Percebo comprometimento da Faculdade Alfa em cumprir os acordos firmados.   

2.8 Lealdade 

O estudo sobre lealdade não é algo recente: entre as décadas de 1940 e 1960, 

a lealdade foi associada unicamente a recompra, derivando daí, segundo Berry (2002) 

três correntes teóricas: a primeira, estudo dos padrões de recompra, representada por 

Copeland (1923), estudou a sequência em que as marcas foram compradas e 

recompradas, estabelecendo o intervalo de tempo de recompra e classificando os 

consumidores de acordo com seu envolvimento com as marcas. Para ele, essa 

abordagem comportamental seria a única capaz de explicar a lealdade.  
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A partir dos padrões de recompra, conforme a ordem pela qual esses padrões 

exteriorizavam-se, Brown (1952) conseguiu identificar quatro níveis de lealdade: 

lealdade não dividida, lealdade dividida, lealdade instável e falta de lealdade. 

 A segunda corrente, estudo das marcas recompradas, teve como um de seus 

principais representantes Cunningham (1956), que analisou lealdade por meio da 

proporção de repetição das compras dedicadas a uma determinada marca. E por fim, 

a terceira corrente, estudo das probabilidades de continuidade de recompra, cujos 

principais teóricos foram Farley (1964) e Frank (1967), apresentava a previsão de 

recompras específicas com a utilização da análise de probabilidades.  

Muitos trabalhos defenderam que a lealdade está associada à manutenção da 

preferência do cliente por um determinado fornecedor, tendo como base as pesquisas 

percursoras, na busca de alcançar de forma efetiva, ao longo do tempo, a repetição 

de negócios. (Reichheld & Sasser Jr., 1990; Morgan & Hunt, 1994; Hawkins, Best & 

Coney, 1995; Vavra & Pruden, 1995; Rust, Zeithaml & Lemon, 2000; Ganesh, Arnold 

& Reynold, 2000; Oliver, 2010; Zeithaml, Bitner & Gremler, 2011; Suhartanto et al, 

2011). 

Para Dick & Basu (1994), a compra repetida é associada a uma atitude 

favorável a empresa, denominada lealdade. Neste sentido, a lealdade só é justa até o 

momento em que o cliente perceba que suas expectativas estão sendo atendidas, 

conforme acordado. (Lovelock & Wright, 2001). 

Para Shoemaker & Bowen, (2003) a lealdade pode ser inconsistente e utópica 

se exclusivamente tiver como base o comportamento. A importância de englobar os 

fatores de ação e de comportamento em toda medida de lealdade, éo indicada por 

vários estudiosos em função disso (Pritchard et al., 1992; Dick & Basu, 1994; Jones & 

Sasser, 1995; Srinivasan et al., 2002; Prado & santos, 2003; Bal et all. 2004).  

Nesse contexto, interpreta-se que a lealdade resultante do comportamento e 

da atitude que estão diretamente ligadas, como denota Oliver (1999). São percebidas 

como predecessoras das intenções comportamentais, as ações (Fishbein e Ajzen, 

1975). 



54 
 

Por incluir padrões de compras repetidas, recomendação e indicação, percebe-

se que a lealdade pode ser considerada como um construto multidimensional e 

também uma dimensão atitudinal, evidenciada por elementos cognitivos e afetivos, 

como acessibilidade, confiabilidade, emoções e sentimentos (Sheth et al., 2001; Laran 

& Espinoza, 2004).  

Rowley & Dawes (2000) também veem a lealdade como uma relação entre 

atitude e comportamento. Segundo Laran & Espinoza 2004), não pode ser 

considerada como sinônimo de lealdade a simples compra repetida, por possuir outros 

aspectos em função do preço, conveniência ou mesmo lealdade a várias marcas ao 

mesmo tempo. 

Na literatura, a lealdade tem sido uma posição relevante, principalmente com 

alusão ao retorno de capital advindo das vantagens competitivas, validado pelo 

construto lealdade nas organizações. Neste contexto, pela atração e incremento no 

relacionamento com clientes, destaca Sheth (1996). Christopher (1999) salienta que 

o êxito de uma organização está ligado à força de relacionar-se com o seu 

consumidor. A sua proximidade com outros construtos, como valor, confiança e 

confiabilidade é um dos assuntos mais abordados dentro do campo de marketing de 

relacionamento (Sirdeshmukh, Singh & Sabol, 2002). 

De acordo com Zahorsky (2007), os estudos de expectativas do consumidor, a 

percepção de performance de serviços, satisfação e lealdade têm sido amplamente 

aplicados às organizações de serviços, tais como bancos, seguradoras, hotéis e 

outras relacionadas, segundo ele a ideia da lealdade do consumidor foi iniciada na 

indústria de viagens aéreas. Reichheld (1996) e Mattila (2001) apontam que as 

organizações terão um crescimento significante em sua rentabilidade por 

conquistarem a lealdade de seu cliente.  

O cliente leal será menos sensível a aumento de preços do que o cliente 

eventual. Neste mesmo contexto, Bateson & Hoffman (2001) concordam e salientam 

que a lealdade do consumidor é um dos responsáveis pelo aumento do faturamento 

da empresa. Segundo Reichheld & Sasser Jr.(1990), o custo de atração de um novo 

cliente é maior do que o custo de lealdade de um cliente atual. Os custos para uma 
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organização que buscam reter um consumidor ficam bem menor do que os custos de 

prospectar um novo, podendo chegar até cinco vezes mais (Anderson & Mittal, 2000). 

Para que uma empresa consiga uma redução nos seus custos de transacionais, 

os autores Zeithaml; Bitner & Gremler (2011) salientam que elevar a taxa de lealdade 

de clientes se torna uma base significativa de compra mais frequentemente e em 

volumes mais expressivos. Para que se tornem realmente efetivas as ações 

direcionadas à lealdade do consumidor, é necessário cumprir com certos objetivos. 

Essas ações, em primeiro lugar, devem buscar a maximização da possibilidade do 

retorno do cliente para futuras compras, assim aumentando o volume de compras a 

longo prazo (Rust; Zeithaml & Lemon, 2000).  

Neste sentido, então, intensificar no consumidor a percepção dos construtos 

antecedentes de lealdade. Em segundo lugar, a estratégia deve minimizar a 

probabilidade de seu cliente comprar em outra organização, protegendo a sua marca 

contra seu concorrente, que vai além do preço (Ganesh; Arnold & Reynolds, 2000). 

Como dito anteriormente e por último, deve-se almejar também a redução de custos 

de transação (Zeithaml; Bitner & Gremler, 2011). 

Nesse contexto, se existir uma cultura de preservação da lealdade do cliente, 

colaborador ou do investidor, a empresa poderá ser bem-sucedida. Para que possa 

constituir os princípios básicos na estratégia do cliente, de acordo Reichheld (1994), 

evidência que uma empresa poderá, em primeiro lugar agregar valor ao cliente, 

superior ao que o concorrente ofertou. Segundo, identificar perfis adequados m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

do consumidor. Terceiro, aprimorar sistemas de conquista. Já em quarto, dos clientes 

certos, conquistar a lealdade e, em quinto, selecionar os colaboradores ideais para 

função respectiva. 

Para Gundlach & Murphy (1993), a lealdade compreende de forma significativa 

a confiança e é vista como um expressivo construto que facilita o comprometimento 

na transação comercial. Colaborações empíricas evidenciam que a confiança é um 

predecessor da lealdade e comprometimento, (Morgan e Hunt, 1994; Macintosh e 

Lockshin, 1997; Gosling, 2001; Mukherjee e Nath, 2003; Zabkar e Brencic, 2004; 

Francisco, 2007). 
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Nota-se que a lealdade, de forma geral, é uma consequência desejada da 

estratégia de relacionamento, uma vez que o envolvimento com a marca, produto, 

serviços e uma constante recompra são objetivos do marketing de relacionamento. 

Neste sentido, percebe-se que criar lealdade é um dos grandes desafios de qualquer 

empresa, essencialmente das que atuam em mercados altamente competitivos. 

Considerando o referencial teórico, podemos elaborar o construto Lealdade 

como reflexo dos seguintes indicadores:  

 Indicaria para outras pessoas o curso de administração da Faculdade Alfa. 

 Se fosse fazer outro curso de graduação, escolheria a Faculdade Alfa. 

 Eu falo bem da Faculdade Alfa para os meus familiares. 

 Eu falo bem da Faculdade Alfa com os meus colegas. 

A metodologia utilizada para formular e avaliar o modelo que relaciona os 

construtos apresentados neste referencial teórico é elaborada a seguir. 

3 Metodologia 

Com o propósito de esclarecer a problemática desta dissertação e respaldado 

pela literatura própria ao tema, neste capítulo é caracterizada a natureza da pesquisa 

e, a seguir, são apresentados os procedimentos metodológicos utilizados para 

alcançar os objetivos propostos na presente investigação, desde a definição do 

modelo teórico, da população e amostra, até a estratégia de tratamento e análise de 

dados.  A pesquisa tem como objetivo descobrir respostas para problemas mediante 

a utilização de método científico, segundo Goulart e Sampaio (1998), que também 

afirmam que a pesquisa é representada por um processo formal e organizado. 

A natureza deste estudo enquadra-se em uma pesquisa descritiva com 

abordagem quantitativa. A pesquisa descritiva quantitativa utiliza de escalas do tipo 

nominal, ordinal, intervalar ou razão e técnicas estatísticas são utilizadas para a 

apresentação e análise dos resultados. Malhotra (2012) considera que pesquisa 

descritiva é uma investigação conclusiva, cujo propósito é descrever o objeto do 

estudo. Afirmam Collis e Hussey (2005) que a pesquisa descritiva descreve o 

comportamento dos fenômenos, sendo que a abordagem quantitativa está voltada 

para a coleta e análise de dados numéricos e aplicação de testes estatísticos.  
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Oliveira (2001) acrescenta que a pesquisa quantitativa se orienta por mensurar 

elementos como: pontos de vista, dados, informações e outros afins que podem ser 

obtidos por questionários ou por diversas formas de coleta que envolvem as técnicas 

que se situadas sob o domínio da estatística e suas ramificações. Complementa Gil 

(2002) que a pesquisa descritiva quantitativa tem como objetivo primordial a descrição 

das características de determinada população ou fenômeno e o estabelecimento de 

relações entre variáveis. 

Gil (2002) salienta que as principais etapas da pesquisa survey podem ser 

relacionadas da seguinte forma: (I) a criação do instrumento de coleta de dados, (II) o 

pré-teste do questionário, (III) a seleção da amostra, (IV) coleta, (V) análise dos dados 

e (VI) interpretação e apresentação dos resultados. Foram considerados os construtos 

relevantes que se relacionam com a formação da lealdade, aplicada ao ambiente 

universitário, apresentados na literatura para a etapa de criação do instrumento de 

coleta de dados. 

Como instrumento de coleta de dados, foi elaborado um questionário de forma 

estruturada, composto por quatorze seções: oito seções para explorar a dimensão da 

imagem, e uma para cada construto adicional do modelo conceitual. As questões 

formuladas nas seções foram fundamentadas nos conceitos pesquisados no 

referencial teórico e dirigidos para um público em formação universitária, ou seja, os 

discentes do curso de administração, que possui características bem específicas. Foi 

aplicado o pré-teste do questionário com um grupo de 6 alunos do curso de 

administração da educação superior. 

O universo com acessibilidade para o presente estudo foi constituído pelos 250 

alunos matriculados no curso de administração na Faculdade Alfa. A pesquisa foi 

conduzida por meio de questionário online enviado via e-mail e a grupos de WhatsApp, 

para discentes do curso de administração da instituição supramencionada. Portanto 

tratou-se de uma amostra intencional, não probabilística, segundo Mattar (1996), é 

aquela em que a seleção dos elementos da população para compor a amostra 

depende ao menos em parte do julgamento do pesquisador ou do entrevistador no 

campo. Da população alvo de 250 pesquisados, foram obtidos 110 questionários 

completamente respondidos. 
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Optou-se pela pesquisa veiculada pela web, por possuir um baixo custo relativo 

e um alto desempenho de operação, possibilitando ainda ao pesquisador a inclusão 

de espaços, caixas de seleção e outros meios de resposta (Malhotra, 2001). 

De acordo com Malhotra (2001), a consistência aos itens a serem considerados 

na análise, são atribuídos à diversidade de dados que envolvem elementos os quais 

expressam características semelhantes os quais podem ser tabuladas, mensuradas e 

ponderadas. Para encontrar o tamanho mínimo da amostra com propósito de obter 

intervalos com confiança e margem de erro especificados, pode-se empregar a 

fórmula descrita por Levine, Berenson e Stephan (2000). Para avaliação do tamanho 

da amostra obtida na pesquisa podem ser utilizados critérios da análise uni e 

multivariada, que será norteado pelo critério de dimensionamento da amostra da 

análise uni variada. 

Utilizando de recursos fundamentados no campo da estatística, para 

determinar a quantidade ideal de indivíduos que irão compor uma amostra 

representativa de uma população (Malhotra, 2001). 

Neste caso, a amostra pode ser calculada utilizando-se a expressão a seguir. 

E

Z

2

2

0
2/ qp


   

 
Equação 1 – Estimativa por intervalo de confiança 
Fonte: Levine, D. M., & all, e. (2000) 

Onde: 

no = número de indivíduos da amostra;  

Zα/2 = valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado;  

p = proporção populacional de indivíduos que pertence à categoria de 
interesse do estudo;  

q = proporção populacional de indivíduos que não pertence à categoria de 
interesse do estudo; e  

E = margem de erro máximo de estimativa.  
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Se “p” e “q” não forem conhecidos, exige-se que se substituam os valores 

populacionais p e q, por valores amostrais pˆ e qˆ. Caso pˆ e qˆ também sejam 

valores desconhecidos, iremos substituí-los por 0,5 para se obter a estimativa 

expressa na Equação 2 abaixo (Levine et al., 2000): 

 

 
Equação 2 - Cálculo onde há a omissão de “p” e “q” 
Fonte: Levine, D. M., & all, e. (2000) 

Para o nível de confiança de 95% (Z= 1,96) e margem de erro de 5%, o tamanho 

da amostra é de 384 elementos, considerando-se uma população infinita. 

Considerando que a população desta dissertação é finita com 250l alunos, o tamanho 

da amostra deve ser recalculado conforme a Equação 3 abaixo.  

N/1 0

0







  

Equação 3 – Dimensionamento de amostra, população finita.  
Fonte: Levine, D. M., & all, e. (2000) 

A amostra da presente pesquisa seria igual a 158 questionários respondidos, 

para o nível de confiança de 95% e margem de erro de 5%. Como a amostra obtida 

foi constituída por 110 questionários válidos, para a confiança de 95% implica uma 

margem de erro de 7,5%. 

A segunda abordagem para o dimensionamento da amostra provém dos 

estudos da análise multivariada, quando se recomenda que o tamanho da amostra 

seja igual a 5 a 10 vezes o número de questões formuladas para a obtenção dos 

construtos do modelo. Como o questionário é composto por 56 questões referentes 

aos construtos, a amostra deveria conter de 280 a 560 respondentes. O método PLS 

- partial least square estimation, pode ser aplicado com amostras a partir de 110 

respondentes e será utilizado para modelagem de equações estruturais nesta 

dissertação. 
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Para a realização da análise dos dados, foram utilizadas técnicas da estatística 

descritiva e inferencial juntamente com a modelagem de equações estruturais. Foram 

utilizados os aplicativos SPSS (Statiscal Package for Social Sciences) e o SmartPLS 

program para o desenvolvimento do modelo conceitual. Os resultados obtidos nesse 

procedimento estão demonstrados no capítulo seguinte desta dissertação.  

4 Apresentação e Análise dos Resultados 

Este capítulo apresenta a auditoria dos dados da pesquisa, por meio de MVA – 

Missing Value Analisys, e da análise de Outliers, ou de dados atípicos; o teste de 

confiabilidade e validade da escala empregada e o estudo das relações entre os 

construtos do modelo analítico, por meio de equações estruturais. 

4.1 Análise de dados faltantes e de dados atípicos 

O questionário foi composto por 56 questões distribuídas entre sete construtos.  

Todas as questões eram de preenchimento obrigatório, evitando dados ausentes no 

conjunto de indicadores, formadores dos construtos do modelo aplicado. Para 

identificação de possíveis outliers, foi aplicado, inicialmente, o método de 

padronização dos indicadores, que consiste em expressá-los em termos de unidades 

de desvio padrão, subtraindo cada variável da sua média e dividindo o resultado pelo 

desvio padrão, resultando em uma nova variável Z com média igual a zero e variância 

igual a um. O valor absoluto das variáveis padronizadas (Z) foi então comparado com 

o valor de Z crítico igual a 3,29. Este método permite identificar possíveis outliers 

univariados. 

A seguir, para identificar outliers multivariados foi utilizada a medida D² de 

Mahalanobis, que consiste em obter a posição de cada observação comparada com 

o centro de todos os dados do conjunto de variáveis observáveis. Para identificar 

combinações atípicas no conjunto das variáveis observáveis, realiza-se o teste de qui-

quadrado e no espaço multidimensional, os valores muito elevados para o D² 

identificam observações atípicas, ou seja, mais afastadas da distribuição. São 

considerados outliers multivariados os valores amostrais que apresentam uma 

significância do teste de qui-quadrado inferior a 0,001 (Hair et al., 2010). 

Foram detectados 3 outliers uni variados e 3 outliers multivariados, entretanto 

optou-se por não excluir os casos atípicos identificados, pois encontravam-se dentro 
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dos limites da escala aplicada de zero a dez. De acordo com Hair et al. (2010), a 

eliminação de casos atípicos pode melhorar os resultados da análise, entretanto, 

limitar também a generalidade da análise multivariada. 

4.2 Teste de confiabilidade e validade da escala 

Dando continuidade à análise da pesquisa, foi realizado o teste da escala 

utilizada na pesquisa, avaliando a confiabilidade dos indicadores, a confiabilidade de 

consistência interna, a validade convergente e a validade discriminante. Os critérios 

para os testes da escala estão apresentados nos Quadros 1 e 2. 

O Quadro 1 indica critérios para avaliação da confiabilidade dos indicadores e 

da confiabilidade interna, como apresentado a seguir. 

Quadro 1 
Critérios para avaliar a confiabilidade dos indicadores e a confiabilidade interna. 

Critério Indicador Valor 

Desejado 

Referências 

Confiabilidade 

Interna 

Alfa de Cronbach Acima de 

0.70 

Nunnally (1978) 

Nunnally and 

Bernstein (1994) 

Hair, Black, Babin, 

Anderson, and 

Tatham (2010) 

Urbach and 

Ahlemann (2010) 

 

  Acima de 

0.60 

Lyberg et al. (1997) 

 

Confiabilidade 

do Indicador 

Carga do indicador 

(individual) 

Acima de 

0.70 

Kock (2013) 

 

  Acima de 

0.50 

Nunnally (1978) 

Hair et al. (2010) 
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  Acima de 

0.40 

Gorsuch (1974) 

 

  Abaixo de 

0.40 

(eliminar do 

modelo) 

 

Homburg (1995) 

Krasnova, 

Hildebrand, Günther, 

Kovrigin, and 

Nowobilska (2008) 

Fonte: Hair et al. (2010) 

 

O Quadro 2 apresenta os critérios para avaliação da validade convergente e da 

validade discriminante e está disposto a seguir. 

 

Quadro 2  
Critérios para avaliar a validade convergente e a validade discriminante 

Critério Indicador Valor 

Desejado 

Referências 

Validade 

Convergente 

Carga do 

indicador 

padronizada 

sobre seu fator 

 

Acima de 

0.50 

Nunnally (1978) 

Hair et al. (2010) 

 Carga com sig. p-

valor 

 

P<.05 Gefen and Straub (2005) 

 Confiabilidade 

Composta (CR) 

 

Acima de 

0.80 

Peter (1979) 

  Acima de 

0.70 

Fornell and Larcker (1981) 

Nunnally and Bernstein 

(1994) 

Hair et al. (2010) 
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 Variância media 

extraída (AVE) 

Acima de 

0.50 

 

Barclay, Thompson, and 

Higgins (1995) 

Hair et al. (2010) 

Urbach and Ahlemann 

(2010) 

 

  Abaixo de 

0.50 

(deve ser 

eliminado 

do modelo) 

 

Bagozzi (1988) 

 

  AVE > 0.5, 

mas  

CR < 0.6, a 

validade 

convergente 

do 

constructo 

ainda é 

adequada 

Fornell and Larcker (1981) 

 

  Abaixo de 

0.40 

(deve ser 

eliminado 

do modelo) 

Bagozzi (1988) 

 

Validade 

Discriminante 

Raiz quadrada da 

AVE 

 

Maior que 

as 

correlações 

entre as 

variáveis 

latentes 

Hair et al. (2010) 

 

 

 Fator de inflação 

da variância (VIF) 

< 10 

 

Hair et al. (2010) 

 

  < 5 Kock and Lynn (2012) 
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< 3.3 (ideal)  

Fonte: Hair et al. (2010) 

 

Para testar a escala utilizada na pesquisa e encontrar as relações entre os 

construtos do modelo analítico proposto, foi utilizada a modelagem de equações 

estruturais. O passo inicial da análise consiste em testar a escala utilizada na 

pesquisa, avaliando a confiabilidade dos indicadores, a confiabilidade de consistência 

interna, a validade convergente e a validade discriminante.  

Calculou-se inicialmente o modelo analítico proposto por meio da utilização do 

SmartPLS. Com este modelo resolvido e ilustrado pelas Figuras 9 e 10, são analisadas 

a confiabilidade e a validade da escala e as relações entre construtos.  

O modelo de mensuração envolve os indicadores com seus construtos e o 

modelo estrutural mostra a relação entre os construtos.  

 

Para melhor visualização do modelo estrutural é apresentada a Figura 10 onde 

não aparecem os indicadores relacionados às variáveis latentes. 
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A Tabela 1 a seguir, apresenta as cargas fatoriais (outer loadings) dos 

indicadores com os seus construtos. A confiabilidade do indicador é avaliada pela 

proporção da variância de um indicador que pode ser explicada pela variável latente 

subjacente. Cargas fatoriais iguais ou superiores a 0,70 indicam a existência de 

confiabilidade do indicador e justifica a sua inserção no modelo. Em pesquisas 

exploratórias, cargas fatoriais acima de 0,50 são consideradas aceitáveis para 

certificar a confiabilidade do indicador (Nunnally 1978; Hair et al. (2010). 

Tabela 1 

Cargas Fatoriais (Outer Loadings) 
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            Confiança1 0,86                                                                                             

             Confiança2 0,7                                                                                             

             Confiança3 0,92                                                                                             

             Confiança4 0,88                                                                                             

             Confiança5 0,93                                                                                             

             Confiança6 0,94                                                                                             

             Confiança7 0,93                                                                                             

               Endosso1           0,85                                                                                     

               Endosso2           0,87                                                                                     

               Endosso3           0,8                                                                                     

               Endosso4           0,91                                                                                     

               Endosso5           0,87                                                                                     
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               Endosso6           0,68                                                                                     

I_AtividadesAcadêmicas1                                     0,86                                                             

I_AtividadesAcadêmicas2                                     0,81                                                             

I_AtividadesAcadêmicas3                                     0,83                                                             

I_AtividadesAcadêmicas4                                     0,79                                                             

         I_Comunicação1                                           0,95                                                       

         I_Comunicação2                                           0,95                                                       

   I_CondutaEmpregados1                               0,95                                                                   

   I_CondutaEmpregados2                               0,95                                                                   

   I_CondutaNegócios1                         0,83                                                                         

   I_CondutaNegócios2                         0,89                                                                         

   I_CondutaNegócios3                         0,9                                                                         

      I_CondutaSocial1                   0,95                                                                               

      I_CondutaSocial2                   0,93                                                                               

      I_CorpoDocente1                                                 0,88                                                 

     I_CorpoDocente2                                                 0,86                                                 

     I_CorpoDocente3                                                 0,88                                                 

     I_CorpoDocente4                                                 0,89                                                 

     I_CorpoDocente5                                                 0,9                                                 

     I_CorpoDocente6                                                 0,89                                                 

         I_Localização1                                                             0,92                                     

         I_Localização2                                                             0,93                                     

            I_Serviços1                                                       0,92                                           

            I_Serviços2                                                       0,89                                           

            I_Serviços3                                                       0,87                                           

              Lealdade1                                                                   0,94                            

              Lealdade2                                                                   0,84                            

              Lealdade3                                                                   0,97                            

              Lealdade4                                                                   0,96                            

             Qualidade1                                                                            0,91                  

             Qualidade2                                                                            0,93                  

             Qualidade3                                                                            0,93                  

             Qualidade4                                                                            0,84                  

            Satisfação1                                                                                      0,87       

            Satisfação2                                                                                      0,66       

            Satisfação3                                                                                      0,83       

            Satisfação4                                                                                      0,91       

            Satisfação5                                                                                      0,72       

            Satisfação6                                                                                      0,83       

            Satisfação7                                                                                      0,85       

        ValorPercebido1                                                                                                 0,83 

        ValorPercebido2                                                                                                 0,83 

        ValorPercebido3                                                                                                 0,93 

        ValorPercebido4                                                                                                 0,93 

Fonte: dados da pesquisa 
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Pode-se observar que todos os indicadores apresentaram cargas fatoriais 

acima de 0,60, demonstrando que a escala empregada satisfaz ao critério de 

confiabilidade dos indicadores. 

Para testar a confiabilidade da consistência interna da escala, obteve-se a 

Tabela 2, que apresenta o coeficiente Alfa de Cronbach e o coeficiente de 

confiabilidade composta (CR). O coeficiente Alfa de Cronbach (A.C.) é um indicador 

que representa a proporção da variância total da escala, atribuída ao verdadeiro 

escore do construto latente que está sendo mensurado. A Confiabilidade Composta 

(C.C.) é a medida do grau em que um conjunto de itens de um construto é 

internamente consistente em suas mensurações. De acordo com Tenenhauset al. 

(2005), os indicadores A.C. e C.C. devem ser maiores que 0,70 para indicação de 

confiabilidade do construto, sendo que, para autores como Hair et al. (2010), valores 

acima de 0,60 também são aceitos. 

Tabela 2 

Coeficiente Alfa de Cronbach e o coeficiente de confiabilidade composta (CR) 

             AVE 
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CONFIANÇA 0,78 0,96 0,72 0,95 0,78 0,03  
ENDOSSO 0,69 0,93 0,34 0,91 0,69 0,23  

I1 0,88 0,94          0,87 0,88             
I2 0,77 0,91          0,85 0,77             
I3 0,91 0,95          0,9 0,91             
I4 0,67 0,89          0,84 0,67             
I5 0,9 0,95          0,89 0,9             
I6 0,78 0,95          0,94 0,78             
I7 0,8 0,92          0,87 0,8             
I8 0,86 0,92          0,83 0,86             

IMAGEM 0,5 0,96 1 0,96 0,5 0,07  
LEALDADE 0,86 0,96 0,79 0,95 0,86 0,49  

QUALIDADE 0,82 0,95          0,93 0,82             
SATISFAÇÃO 0,66 0,93 0,56 0,91 0,66 0,24  

VALOR 0,78 0,93          0,91 0,78             
Fonte: dados da pesquisa  
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Todos os construtos, constantes no modelo final, atenderam à condição de Alfa 

de Cronbach e Confiabilidade Composta acima de 0,80, aprovando o critério de 

consistência interna da escala. 

A validade de um construto é composta de quatro componentes: validade 

convergente, validade discriminante, validade de face e validade nomológica (Hair et 

al., 2010). 

A validade convergente pode ser auferida pela avaliação do grau em que as 

medidas do mesmo conceito estão correlacionadas. Para comprovar a presença da 

validade convergente, empregou-se o critério proposto por Fornell e Larcker (1981), a 

qual estabelece que há validação quando a Variância Média Extraída – AVE for 

superior a 50% (Henseleret al., 2009) ou 40% (Nunnaly& Bernstein, 1994). A AVE 

indica o percentual médio de variância compartilhada entre o construto latente e seus 

indicadores.  

De acordo com a Tabela 2, todos os construtos, constantes no modelo analítico 

formulado nesta pesquisa, atenderam ao critério de AVE – Average Variance 

Extracted, acima de 0,50 e, para a maioria dos construtos, esta variância ficou acima 

de 0,70, aprovando o critério de validade convergente da escala. 

A validade discriminante da escala, condição em que um construto é 

verdadeiramente diferente dos demais, estabelece que o relacionamento dos 

indicadores com as variáveis latentes subjacentes seja mais forte do que a relação 

com os outros construtos presentes no modelo.  

Para verificar a validade convergente Fornell e Larcker (1981) sugerem a 

comparação da variância extraída média (AVE) de cada construto com a variância 

compartilhada (o quadrado do coeficiente de correlação) entre todos os pares de 

construtos. Quando todos os construtos apresentam variâncias extraídas maiores do 

que as respectivas variâncias compartilhadas, a validade discriminante é comprovada. 

A Tabela 3 apresenta os coeficientes de correlação entre as variáveis latentes, 

ou construtos do modelo. Podem ser observadas altas correlações entre satisfação e 

confiança (0,84), satisfação e lealdade (0,86), confiança e lealdade 0,85).  
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Tabela 3               
Coeficientes de correlação entre as variáveis latentes      
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CONFIANÇA 1                                                                                                    

ENDOSSO 0,47 1                                                                                            

I1 0,43 0,42 1                                                                                      

I2 0,7 0,5 0,63 1                                                                                

I3 0,49 0,28 0,4 0,49 1                                                                          

I4 0,78 0,52 0,63 0,69 0,58 1                                                                    

I5 0,64 0,62 0,57 0,72 0,59 0,67 1                                                              

I6 0,81 0,49 0,47 0,66 0,52 0,75 0,66 1                                                        

I7 0,42 0,47 0,47 0,59 0,61 0,6 0,69 0,45 1                                                  

I8 0,34 0,19 0,46 0,49 0,17 0,4 0,27 0,41 0,24 1                                            

IMAGEM 0,8 0,58 0,7 0,85 0,69 0,89 0,85 0,87 0,73 0,5 1                                     

LEALDADE 0,85 0,47 0,44 0,67 0,45 0,7 0,61 0,74 0,43 0,37 0,75 1                            

QUALIDADE 0,68 0,33 0,33 0,49 0,64 0,59 0,57 0,58 0,55 0,11 0,65 0,56 1                  

SATISFAÇÃO 0,84 0,52 0,47 0,69 0,52 0,78 0,7 0,73 0,58 0,38 0,82 0,86 0,64 1       

VALOR 0,64 0,38 0,31 0,5 0,42 0,55 0,46 0,59 0,48 0,26 0,61 0,6 0,49 0,65 1 

Como pode ser observada na Tabela 4, para todos os construtos a AVE – 

Average Variance Extracted, ou Variância Média Extraída, mostrou-se superior à 

variância compartilhada, com exceção das variâncias compartilhadas entre satisfação 

e confiança, satisfação e lealdade, verificando-se parcialmente a validade 

discriminante da escala. 

TABELA 4                
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AVE 

CONFIANÇA 1              0,78 

ENDOSSO 0,22 1,00             0,69 

I1 0,18 0,18 1,00            0,88 

I2 0,49 0,25 0,40 1,00           0,77 

I3 0,24 0,08 0,16 0,24 1,00          0,91 

I4 0,61 0,27 0,40 0,48 0,34 1,00         0,67 

I5 0,41 0,38 0,32 0,52 0,35 0,45 1,00        0,9 

I6 0,66 0,24 0,22 0,44 0,27 0,56 0,44 1,00       0,78 

I7 0,18 0,22 0,22 0,35 0,37 0,36 0,48 0,20 1,00      0,8 

I8 0,12 0,04 0,21 0,24 0,03 0,16 0,07 0,17 0,06 1,00     0,86 

LEALDADE 0,72 0,22 0,19 0,45 0,20 0,49 0,37 0,55 0,18 0,14 1,00    0,86 

UALIDADE 0,46 0,11 0,11 0,24 0,41 0,35 0,32 0,34 0,30 0,01 0,31 1,00   0,82 

SATISFAÇÃO 0,71 0,27 0,22 0,48 0,27 0,61 0,49 0,53 0,34 0,14 0,74 0,41 1,00  0,66 

VALOR 0,41 0,14 0,10 0,25 0,18 0,30 0,21 0,35 0,23 0,07 0,36 0,24 0,42 1,00 0,78 
Fonte: dados da pesquisa            
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O poder discriminante da escala pode ainda ser verificado pelo critério das 

cargas fatoriais cruzadas, apresentadas na Tabela 5. A correlação do indicador com 

o seu construto deve ser superior às correlações com os outros construtos do modelo 

proposto. 

A carga fatorial de cada indicador com o construto que reflete mostrou-se 

superior às cargas fatoriais deste indicador com os demais construtos do modelo, 

portanto, pelo critério das cargas fatoriais cruzadas, a validade discriminante da escala 

pode ser definitivamente comprovada por este método. 

Tabela 5 

Cargas fatoriais cruzadas 
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             Confiança1 0,86 0,46 0,43 0,66 0,44 0,72 0,58 0,68 0,41 0,34 0,73 0,79 0,62 0,8 0,56 

             Confiança2 0,7 0,37 0,37 0,49 0,68 0,59 0,6 0,56 0,57 0,07 0,66 0,52 0,82 0,59 0,45 

             Confiança3 0,92 0,46 0,36 0,65 0,35 0,69 0,53 0,77 0,34 0,28 0,71 0,73 0,58 0,72 0,54 

             Confiança4 0,88 0,39 0,39 0,57 0,4 0,67 0,51 0,81 0,31 0,36 0,71 0,76 0,52 0,71 0,63 

             Confiança5 0,93 0,47 0,43 0,67 0,38 0,72 0,59 0,72 0,33 0,3 0,72 0,82 0,59 0,77 0,55 

             Confiança6 0,94 0,41 0,32 0,61 0,39 0,71 0,57 0,75 0,32 0,33 0,7 0,79 0,55 0,8 0,62 

             Confiança7 0,93 0,37 0,36 0,65 0,45 0,69 0,57 0,71 0,37 0,38 0,72 0,83 0,59 0,81 0,58 

               Endosso1 0,36 0,85 0,38 0,42 0,21 0,41 0,56 0,43 0,41 0,12 0,5 0,35 0,27 0,38 0,38 

               Endosso2 0,37 0,87 0,38 0,32 0,18 0,41 0,51 0,38 0,33 0,13 0,45 0,37 0,26 0,38 0,29 

               Endosso3 0,29 0,8 0,33 0,3 0,08 0,36 0,45 0,3 0,26 0,13 0,37 0,33 0,15 0,34 0,17 

               Endosso4 0,44 0,91 0,37 0,47 0,31 0,47 0,59 0,48 0,48 0,15 0,56 0,43 0,36 0,49 0,36 

               Endosso5 0,48 0,87 0,32 0,43 0,28 0,48 0,57 0,48 0,4 0,18 0,54 0,49 0,37 0,55 0,34 

               Endosso6 0,38 0,68 0,31 0,53 0,26 0,45 0,36 0,31 0,4 0,23 0,46 0,35 0,19 0,39 0,32 

I_AtividadesAcadêmicas1 0,62 0,31 0,53 0,49 0,41 0,86 0,44 0,63 0,39 0,37 0,69 0,56 0,4 0,61 0,38 

I_AtividadesAcadêmicas2 0,72 0,31 0,46 0,5 0,38 0,81 0,4 0,66 0,28 0,36 0,66 0,62 0,48 0,64 0,41 

I_AtividadesAcadêmicas3 0,59 0,54 0,54 0,59 0,5 0,83 0,64 0,64 0,58 0,28 0,77 0,54 0,5 0,66 0,42 

I_AtividadesAcadêmicas4 0,62 0,52 0,51 0,66 0,6 0,79 0,7 0,56 0,69 0,33 0,78 0,59 0,56 0,66 0,57 

         I_Comunicação1 0,62 0,59 0,58 0,62 0,57 0,68 0,95 0,67 0,65 0,24 0,81 0,57 0,54 0,67 0,42 

         I_Comunicação1 0,62 0,59 0,58 0,62 0,57 0,68 0,95 0,67 0,65 0,24 0,81 0,57 0,54 0,67 0,42 

         I_Comunicação2 0,59 0,58 0,51 0,74 0,55 0,6 0,95 0,59 0,66 0,27 0,79 0,59 0,54 0,67 0,44 

         I_Comunicação2 0,59 0,58 0,51 0,74 0,55 0,6 0,95 0,59 0,66 0,27 0,79 0,59 0,54 0,67 0,44 

  I_CondutaEmpregados1 0,43 0,22 0,46 0,48 0,95 0,54 0,56 0,46 0,59 0,2 0,66 0,38 0,61 0,46 0,38 

  I_CondutaEmpregados2 0,5 0,3 0,3 0,46 0,95 0,57 0,57 0,52 0,58 0,12 0,66 0,48 0,61 0,54 0,43 

     I_CondutaNegócios1 0,6 0,51 0,5 0,83 0,33 0,5 0,63 0,6 0,43 0,4 0,7 0,64 0,39 0,6 0,45 

     I_CondutaNegócios2 0,53 0,42 0,53 0,89 0,43 0,59 0,63 0,49 0,58 0,47 0,72 0,54 0,38 0,59 0,4 

     I_CondutaNegócios3 0,69 0,39 0,63 0,9 0,52 0,71 0,62 0,63 0,53 0,42 0,8 0,58 0,51 0,63 0,45 

       I_CondutaSocial1 0,41 0,47 0,95 0,62 0,38 0,61 0,61 0,5 0,5 0,41 0,71 0,46 0,32 0,5 0,33 
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       I_CondutaSocial2 0,39 0,31 0,93 0,56 0,37 0,57 0,46 0,38 0,38 0,45 0,61 0,36 0,3 0,38 0,24 

        I_CorpoDocente1 0,66 0,45 0,46 0,59 0,39 0,6 0,62 0,88 0,43 0,39 0,77 0,57 0,5 0,57 0,47 

        I_CorpoDocente2 0,61 0,44 0,35 0,54 0,55 0,58 0,61 0,86 0,39 0,25 0,74 0,57 0,47 0,55 0,45 

        I_CorpoDocente3 0,67 0,54 0,48 0,6 0,52 0,7 0,69 0,88 0,48 0,24 0,81 0,64 0,54 0,65 0,47 

        I_CorpoDocente4 0,72 0,36 0,38 0,5 0,44 0,7 0,5 0,89 0,33 0,33 0,74 0,67 0,49 0,68 0,56 

        I_CorpoDocente5 0,79 0,37 0,42 0,57 0,44 0,71 0,48 0,9 0,33 0,48 0,76 0,74 0,51 0,68 0,59 

        I_CorpoDocente6 0,83 0,42 0,39 0,67 0,41 0,7 0,6 0,89 0,39 0,48 0,79 0,73 0,57 0,73 0,57 

         I_Localização1 0,32 0,12 0,34 0,46 0,17 0,38 0,24 0,36 0,22 0,92 0,45 0,35 0,09 0,34 0,23 

         I_Localização2 0,32 0,22 0,5 0,45 0,14 0,37 0,26 0,4 0,23 0,93 0,47 0,33 0,12 0,37 0,25 

            I_Serviços1 0,38 0,42 0,47 0,61 0,61 0,6 0,65 0,42 0,92 0,25 0,71 0,4 0,5 0,59 0,44 

            I_Serviços2 0,42 0,37 0,49 0,5 0,56 0,55 0,62 0,41 0,89 0,27 0,66 0,43 0,54 0,51 0,47 

            I_Serviços3 0,31 0,47 0,28 0,45 0,46 0,47 0,58 0,36 0,87 0,13 0,58 0,3 0,43 0,46 0,37 

              Lealdade1 0,85 0,39 0,43 0,62 0,45 0,66 0,54 0,71 0,37 0,32 0,7 0,94 0,58 0,8 0,59 

              Lealdade2 0,61 0,54 0,37 0,54 0,35 0,56 0,63 0,61 0,39 0,22 0,63 0,84 0,42 0,71 0,47 

              Lealdade3 0,85 0,43 0,42 0,67 0,42 0,69 0,57 0,71 0,42 0,4 0,73 0,97 0,53 0,84 0,59 

              Lealdade4 0,84 0,42 0,42 0,67 0,44 0,69 0,56 0,73 0,41 0,4 0,74 0,96 0,53 0,83 0,58 

             Qualidade1 0,52 0,31 0,32 0,38 0,58 0,47 0,5 0,46 0,5 0,05 0,54 0,42 0,91 0,47 0,39 

             Qualidade2 0,56 0,32 0,32 0,41 0,6 0,49 0,53 0,48 0,51 0,08 0,57 0,45 0,93 0,53 0,41 

             Qualidade3 0,68 0,27 0,31 0,5 0,62 0,58 0,53 0,56 0,51 0,11 0,63 0,55 0,93 0,64 0,52 

             Qualidade4 0,66 0,3 0,25 0,47 0,5 0,57 0,48 0,59 0,47 0,16 0,61 0,56 0,84 0,63 0,43 

            Satisfação1 0,66 0,41 0,46 0,59 0,35 0,64 0,56 0,61 0,49 0,39 0,68 0,79 0,44 0,87 0,63 

            Satisfação2 0,42 0,26 0,37 0,5 0,26 0,46 0,37 0,36 0,41 0,45 0,5 0,47 0,35 0,66 0,34 

            Satisfação3 0,72 0,52 0,37 0,56 0,3 0,63 0,55 0,77 0,38 0,34 0,69 0,71 0,46 0,83 0,58 

            Satisfação4 0,85 0,47 0,44 0,65 0,42 0,76 0,6 0,72 0,41 0,4 0,75 0,82 0,53 0,91 0,6 

            Satisfação5 0,51 0,54 0,38 0,59 0,5 0,57 0,73 0,46 0,77 0,11 0,67 0,52 0,52 0,72 0,45 

            Satisfação6 0,76 0,38 0,31 0,5 0,6 0,64 0,63 0,57 0,49 0,27 0,66 0,72 0,69 0,83 0,53 

            Satisfação7 0,78 0,38 0,37 0,57 0,53 0,71 0,58 0,59 0,47 0,26 0,68 0,75 0,6 0,85 0,54 

        ValorPercebido1 0,36 0,3 0,17 0,24 0,25 0,38 0,28 0,35 0,38 0,16 0,38 0,33 0,28 0,47 0,83 

        ValorPercebido2 0,34 0,24 0,14 0,23 0,17 0,34 0,24 0,32 0,35 0,2 0,34 0,34 0,24 0,44 0,83 

        ValorPercebido3 0,7 0,36 0,33 0,56 0,48 0,58 0,46 0,63 0,45 0,23 0,64 0,66 0,54 0,66 0,93 

        ValorPercebido4 0,71 0,41 0,36 0,58 0,48 0,55 0,53 0,65 0,48 0,29 0,67 0,67 0,55 0,67 0,93 

Fonte: dados da pesquisa 

De acordo com Cronbach & Meehl (1955), a validade nomológica refere-se à 

medida em que determinado construto se comporta como previsto em uma rede 

nomológica, ou uma rede conceitual de relações. As referências apresentadas no 

referencial teórico desta dissertação fundamentam a validade nomológica da escala 

utilizada na pesquisa. Os construtos, que são os pilares do modelo analítico, foram 

extensivamente pesquisados, e seus indicadores, apresentados no questionário, 

estão fundamentados na teoria e em pesquisas realizadas sobre o tema da 

investigação. 
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A validade de face está associada à consistência do conteúdo de cada variável 

manifesta com o construto que reflete. Para todas as escalas utilizadas nesta 

investigação, a validade de face foi almejada embasando-as em escalas utilizadas e 

adaptadas pela literatura, com a posterior avaliação de cada variável do questionário 

por pesquisadores experientes. 

Uma vez demonstradas a confiabilidade e a validade da escala do modelo 

analítico proposto, o foco da dissertação volta-se para estudar a relação entre os 

construtos imagem, endosso social, qualidade percebida, valor percebido, satisfação, 

confiança e lealdade, expressa no modelo estrutural.  

4.3 Relações estruturais que influenciam a lealdade 

Para estudar as relações estruturais que envolvem a dimensão lealdade, foram 

analisados os resultados obtidos por meio do modelo de equações estruturais 

elaborado na presente investigação. A Tabela 6 apresenta os coeficientes de caminho 

para o modelo estrutural concebido na Figura 2, e resolvido na Figura 10. 

Tabela 6 

Coeficientes de caminho 
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 CONFIANÇA                                                                      0,46                            

   ENDOSSO 0,05                                                                                                    

  I1                                                                   0,1                                     

  I2                                                                   0,16                                     

  I3                                                                   0,1                                     

  I4                                                                   0,19                                     

  I5                                                                   0,14                                     

  I6                                                                   0,34                                     

  I7                                                                   0,15                                     

  I8                                                                   0,06                                     

  IMAGEM           0,58                                                                                            

  LEALDADE                                                                                                              

 QUALIDADE                                                                   0                    0,42       
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SATISFAÇÃO 0,82                                                                0,47                            

 VALOR                                                                   0                    0,45       

Fonte: dados da pesquisa  

Os coeficientes de caminho mais impactantes são: satisfação com confiança 

(0,82), imagem com endosso (0,58), satisfação com lealdade (0,47), confiança com 

lealdade (0,46), valor percebido com satisfação (0,45) e qualidade com satisfação 

(0,42). 

Para testar a significância estatística dos coeficientes de caminho encontrados, 

foi conduzido o teste t de Student apresentado na Figura 11 (Teste t) e na Tabela 7. 

A significância estatística foi testada pelo método bootstraping, que consiste em 

simular várias amostras, a partir da base de dados da pesquisa.  

 

 

As amostras obtidas pelo método bootstraping permitem o cálculo da média, 

do desvio padrão, do erro padrão e da estatística t usada no teste da significância dos 

coeficientes de caminho e dispostos na Tabela 7. Valores da estatística t abaixo de 

2,96 apontam para relações estatisticamente não significantes. 
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Tabela 7 
Teste das relações estruturais 
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  CONFIANÇA -> LEALDADE 0,46 0,45 0,15 0,15 3,1 

   ENDOSSO -> CONFIANÇA 0,05 0,04 0,05 0,05 0,93 

           I1 -> IMAGEM 0,1 0,1 0,01 0,01 8,96 

           I2 -> IMAGEM 0,16 0,16 0,01 0,01 16,4 

           I3 -> IMAGEM 0,1 0,09 0,01 0,01 9,1 

           I4 -> IMAGEM 0,19 0,19 0,01 0,01 13,31 

           I5 -> IMAGEM 0,14 0,14 0,01 0,01 11,52 

           I6 -> IMAGEM 0,34 0,33 0,02 0,02 15,46 

           I7 -> IMAGEM 0,15 0,15 0,02 0,02 8,08 

           I8 -> IMAGEM 0,06 0,06 0,01 0,01 4,65 

      IMAGEM -> ENDOSSO 0,58 0,59 0,07 0,07 7,81 

    QUALIDADE -> IMAGEM 0 0 0 0 0,56 

QUALIDADE -> SATISFAÇÃO 0,42 0,42 0,08 0,08 5,15 

SATISFAÇÃO -> CONFIANÇA 0,82 0,83 0,05 0,05 15,34 

 SATISFAÇÃO -> LEALDADE 0,47 0,48 0,14 0,14 3,41 

        VALOR -> IMAGEM 0 0 0 0 0,06 

    VALOR -> SATISFAÇÃO 0,45 0,46 0,08 0,08 5,77 

Fonte: dados da pesquisa 

O teste t mostra que os coeficientes de caminho e, portanto, as relações 

estabelecidas entre construtos, foram estatisticamente significantes para todas as 

relações estabelecidas no modelo conceitual formulado, com exceção das relações 

entre: endosso e confiança (0,93); qualidade e imagem (0,56) e valor percebido e 

imagem (0,06). A não comprovação das hipóteses formuladas sobre as relações não 

significantes serão exploradas nas conclusões da dissertação. 

É importante conhecer o impacto total de cada construto do modelo sobre o 

construto Lealdade. O impacto total leva em consideração o impacto direto e também 

o impacto indireto que constitui os caminhos por meio de outros construtos até chegar 

ao construto que recebe o efeito. A Tabela 8 apresenta os impactos diretos, indiretos 

e totais das relações apresentadas no modelo conceitual. 

Portanto, além do impacto direto da Satisfação e Confiança sobre a Lealdade, 

é importante reconhecer também o impacto total que cada construto exerce sobre a 

Lealdade. O impacto total corresponde ao impacto direto, que são os coeficientes de 

caminho, somado às influências indiretas que são obtidas pela multiplicação dos 

coeficientes de caminho do construto em foco sobre a Lealdade.  
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Tabela 8 
Impacto total 
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 CONFIANÇA                                                                          0,46                            

ENDOSSO 0,05                                                                0,02                            

I1 0 0,06                                                 0,1 0                            

I2 0 0,1                                                 0,16 0                            

I3 0 0,06                                                 0,1 0                            

I4 0,01 0,11                                                 0,19 0                            

I5 0 0,08                                                 0,14 0                            

I6 0,01 0,2                                                 0,34 0                            

I7 0 0,09                                                 0,15 0                            

I8 0 0,04                                                 0,06 0                            

IMAGEM 0,03 0,58                                                        0,01                            

LEALDADE                                                                                                              

QUALIDADE 0,34 0                                                 0 0,35           0,42       

SATISFAÇÃO 0,82                                                                0,84                            

VALOR 0,37 0                                                 0 0,38           0,45       
Fonte: dados da pesquisa 

É relevante observar que a Lealdade sofre os maiores impactos totais da 

Satisfação (0,84), da Confiança (0,46), Valor percebido (0,38) e Qualidade (0,35). O 

construto Endosso Social exerce uma influência muito baixa sobre a Lealdade com 

impacto total (0,02), podendo ser desconsiderado para o fenômeno da formação da 

lealdade. Apesar da Qualidade e do Valor Percebido não apresentarem relação 

estatisticamente significantes com o construto Imagem, mostraram-se relevantes para 

a formação da Lealdade. Este fenômeno será explorado nas conclusões da 

dissertação. 

A tabela 9 resume as hipóteses que foram confirmadas e não comprovadas 

pelo estudo de formação de Lealdade. 

       Tabela 9 
        Resumo dos testes de hipóteses 

Hipótese Relações de Influência Resultado do Teste t 

1 I1 influencia a Imagem Confirmada 

2 I2 influencia a Imagem Confirmada 

3 I3 influencia a Imagem Confirmada 
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4 I4 influencia a Imagem Confirmada 

5 I5 influencia a Imagem Confirmada 

6 I6 influencia a Imagem Confirmada 

7 I7 influencia a Imagem Confirmada 

8 I8 influencia a Imagem Confirmada 

9 Imagem influencia Endosso Confirmada 

10 Qualidade influencia a Imagem Estatisticamente não comprovado 

11 Valor influencia a Imagem Estatisticamente não comprovado 

12 Qualidade influencia a Satisfação Confirmada 

13 Valor influencia a Satisfação Confirmada 

14 Endosso influencia a Confiança Estatisticamente não comprovado 

15 Satisfação influencia a Confiança Confirmada 

16 Satisfação influencia a Lealdade Confirmada 

17 Confiança influencia a Lealdade Confirmada 

           Fonte: dados da pesquisa 

 O estudo foi bem-sucedido em comprovar a maior parte das hipóteses 

formuladas no modelo analítico proposto. A explicação da confirmação e não 

comprovação das hipóteses será explorada no próximo capítulo das conclusões. 

5 Conclusões, limitações e recomendações de novas pesquisas 

A busca incessante por modelos de gestão que conduzam à satisfação e lealdade do 

consumidor faz parte da agenda empresarial e acadêmica. Desta forma, este estudo 

almejou construir um modelo que explicasse os efeitos de construtos relevantes da 

literatura sobre a satisfação e a lealdade de estudantes em cursos superiores. As 

conclusões desta investigação, as limitações do estudo e as recomendações para 

novas pesquisas serão a seguir apresentadas. 

5.1 Conclusões 

Tendo em vista que a educação superior brasileira está imersa em um ambiente 

marcado pela acirrada concorrência entre as instituições para atrair e manter clientes, 
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justifica-se o estudo de modelos que expliquem a satisfação e a formação da lealdade 

dos discentes. Desta forma, a presente dissertação teve como objetivo propor e 

avaliar um modelo analítico para estudar a formação da lealdade com base na 

influência da imagem, do valor percebido e da qualidade percebida, da satisfação e 

da confiança do público alvo e do endosso social, em uma Instituição de Educação 

Superior. 

Para atingir o objetivo estabelecido, foi realizada uma pesquisa descritiva com 

abordagem quantitativa com o público estudantil de uma IES privada. Foram obtidos 

cento e dez questionários válidos versando sobre os construtos descritos na literatura 

como passíveis de impacto sobre a satisfação e lealdade do consumidor. Desta forma, 

o questionário contou com oito seções para imagem, endosso social, qualidade, valor 

percebido, satisfação, confiança e lealdade. Foi empregado o método PLS - partial 

least square estimation, para desenvolver e calcular equações estruturais que 

expressassem as relações entre os construtos pilares do modelo. 

Após a auditagem dos dados obtidos, por meio do MVA – Missing Data Analysis 

e identificação de Outliers, foram realizados os procedimentos para o teste da 

confiabilidade e da validade da escala utilizada. Os critérios de confiabilidade da 

escala foram atendidos em sua totalidade, tanto para a confiabilidade dos indicadores, 

quanto para a confiabilidade de consistência interna. A escala mostrou-se robusta 

também quanto aos critérios da validade convergente. Para verificar a validade 

discriminante, foram aplicados dois métodos: a comparação da AVE com as 

variâncias compartilhadas, quando o poder discriminante da escala foi parcialmente 

revelado, e as cargas fatoriais cruzadas, que demonstrou a robustez da escala 

também para a discriminação das dimensões do modelo. 

Uma vez demonstradas a confiabilidade e validade da escala do modelo 

analítico proposto, o foco da dissertação concentrou-se em estudar a relação entre os 

construtos imagem, endosso social, qualidade percebida, valor percebido, satisfação, 

confiança e lealdade, expressa no modelo estrutural. O teste t de Student mostrou que 

os coeficientes de caminho e, portanto, as relações estabelecidas entre construtos, 

foram estatisticamente significantes para todas as relações estabelecidas no modelo 

conceitual formulado, com exceção das relações entre: endosso e confiança; 

qualidade e imagem e valor percebido e imagem.  
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O endosso social não demonstrou afetar a confiança do discente na Instituição 

a que pertence. Infelizmente não foram encontrados estudos no referencial teórico 

que pudessem legitimar ou contrapor a falência desta hipótese. A explicação para a 

não comprovação desta hipótese pode estar relacionada ao fato de que a experiência 

vivida pelos discentes possa ter maior peso que as informações recebidas de 

terceiros. Os pesquisados estavam vivenciando a instituição e, portanto, entende-se 

que o endosso social pode ser menos efetivo para formar a confiança neste público 

em relação a novos entrantes. 

A não comprovação da relação entre qualidade e imagem e valor percebido e 

imagem pode ser atribuída ao maior peso de outros fatores na formação da imagem. 

A existência de pesquisas de ponta, de registro de patentes e projeção na comunidade 

nacional e internacional, pode exercer influências muito maiores na formação da 

imagem da Instituição. Em muitas instituições federais prevalece a ênfase em 

realização de pesquisas, volume de publicações e registro de patentes para avaliação 

das suas unidades e do seu corpo docente, refletindo estes fatores sobre a imagem 

da instituição.  Em relação às IES privadas, fatores como a estatura da Instituição, sua 

presença na mídia, o status e as ações mercadológicas diferenciadas, os 

personagens do mundo artístico e esportivo utilizados nas propagandas podem 

exercer maior impacto sobre a imagem do que a qualidade e o valor percebido. 

Dentre as dezessete hipóteses formuladas pela presente dissertação, quatorze 

puderam ser comprovadas, somente as três hipóteses supramencionadas não 

puderam ser confirmadas.  

Pode-se também observar que a Lealdade sofre os maiores impactos totais da 

Satisfação, da Confiança, do Valor percebido e Qualidade. O fator Endosso Social 

exerce uma influência muito baixa sobre a Lealdade, podendo ser desconsiderado 

para o fenômeno da formação da lealdade. Apesar de a Qualidade e de o Valor 

Percebido não apresentarem relação estatisticamente significantes com o construto 

Imagem, mostraram-se relevantes para a formação da Lealdade. Neste sentido a 

dissertação proporciona uma contribuição teórica para a literatura, no sentido de 

aguçar o conhecimento sobre a formação da Imagem e da Lealdade. Por outro lado, 

proporciona aos gestores um melhor entendimento sobre as estratégias para 

conquistar a satisfação, confiança e lealdade do consumidor.  
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5.2 Limitações 

Neste estudo utilizou-se de uma amostra intencional, não probabilística e foram 

respondidos de forma completa 110 questionários, com 56 variáveis observáveis, elaboradas 

por meio de oito construtos e de oito dimensões da imagem. O número de elementos da 

amostra obtida ficou abaixo do número recomendado, tanto pelo critério de estimação de 

parâmetros, que deveria conter 158 discentes, como pela perspectiva da análise multivariada, 

que preconiza uma amostra entre 280 a 560 respondentes. Procurou-se contornar esta 

limitação da pesquisa por meio do uso do método PLS – Partial Least Square estimation, 

utilizando o programa SmartPLS que demonstra boa performance, mesmo com amostras de 

tamanho reduzido. 

5.3 Recomendações de novas pesquisas 

 

Apesar de haverem vários estudos realizados envolvendo a formação da 

lealdade, há carência de pesquisas com cunho mercadológico, voltadas para o 

contexto das IES. Por outro lado, como não foi comprovada a influência do endosso 

social sobre o construto confiança e por ser um assunto recente, recomendam-se 

novas pesquisas com alunos, entrantes ou potenciais, e com a possibilidade de 

aplicação de outros modelos. Neste sentido, pesquisas sobre construtos de segunda 

ordem, como a Imagem, no modelo proposto, e outras dimensões presentes e 

ausentes na formulação teórica do presente estudo, podem ser conduzidas para 

alargar o conhecimento teórico e aplicado. 
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Apêndice A 
 

Por que escolheu a IES ALFA? 

Prezado aluno, 

Estou realizando uma pesquisa para saber por que escolheu estudar na IES ALFA. Antecipo os meus mais 

sinceros agradecimentos. 

*Obrigatório 

 

Imagem - conduta social e contribuições da empresa 

 

1. A IES ALFA investe em atividades culturais de interesse da comunidade. * Marcar apenas 

uma opção. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

2. A IES ALFA contribui para a comunidade realizando ações sociais. * Marcar apenas uma 

opção. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

Imagem - conduta de negócios da empresa 

 

3. A IES ALFA possui reputação positiva na sociedade. * Marcar apenas uma opção. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 
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4. A IES ALFA interage com a iniciativa privada, visando a realização de parcerias em projetos. 

* Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

5. A IES ALFA possui perfil de instituição inovadora. * Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

Imagem – conduta em relação aos empregados da empresa 

 

6. A IES ALFA atrai profissionais administrativos (não-docentes) qualificados para o seu 

quadro funcional. *Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

7. A IES ALFA consegue manter profissionais administrativos qualificados em seu quadro 

funcional. *Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 
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Imagem – atividades acadêmicas 

 

8. A direção da IES ALFA procura ter envolvimento com as atividades acadêmicas. * Marcar 

apenas uma opção. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

9. A coordenação da IES ALFA tem envolvimento com as atividades acadêmicas. * Marcar 

apenas uma opção. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

10. A IES ALFA procura incentivar a participação dos alunos em programas de iniciação 

científica. * Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

11. Os alunos da IES ALFA recebem apoio da instituição para a realização de estágios. * Marcar 

apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 
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Imagem – comunicação 

 

12. A comunicação da IES ALFA com o público-alvo é eficaz. * Marcar apenas uma opção. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

13. A marca da IES ALFA proporciona status aos alunos junto à sociedade. * Marcar apenas uma 

opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

Imagem – corpo docente 

 

14. A IES ALFA atrai professores titulados (mestres e doutores) para seu quadro funcional. * 

Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

15. A IES ALFA consegue manter professores experientes em seu quadro funcional. * Marcar 

apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 
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16. A IES ALFA estimula o aprimoramento profissional de seus professores. * Marcar apenas 

uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

17. Os professores da IES ALFA são bem preparados em termos de didática. * Marcar apenas 

uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

18. Os professores da IES ALFA são bem preparados para exercer a profissão. * Marcar apenas 

uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

19. Os professores da IES ALFA demonstram motivação para ministrar suas aulas. * Marcar 

apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 
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Imagem – serviços 

 

20. A IES ALFA possui instalações físicas adequadas para a sua finalidade. * Marcar apenas uma 

opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

21. A biblioteca da IES ALFA atende as necessidades de seu público. * Marcar apenas uma 

opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

22. O laboratório existente na IES ALFA atende as necessidades de seu público. * Marcar 

apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 
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Imagem – localização 

 

23. A localização da IES ALFA me atende perfeitamente. * Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

24. A IES ALFA está em local de fácil acesso. * Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

Endosso social 

 

25. A indicação de colegas de trabalho é importante para a minha decisão de estudar na IES 

ALFA.*Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

26. A indicação de familiares é importante para a minha decisão de estudar na IES ALFA. * 

Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 
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27. A indicação de amigos, que estudaram na instituição, é importante para a minha decisão de 

estudar na IES ALFA. *Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

 

28. A indicação de funcionários da própria instituição é importante para a minha decisão de 

estudar na IES ALFA. *Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

 29. A indicação de professores da própria instituição é importante para a minha decisão de 

estudar na IES ALFA. *Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

30. A rede social é um fator importante em minha decisão de estudar na IES ALFA. * Marcar 

apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 
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Qualidade percebida 

 

31. Os funcionários da IES ALFA são corteses no atendimento. * Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

32. Os funcionários da IES ALFA são prestativos quando solicitados. * Marcar apenas uma 

opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

33. As informações fornecidas pelos funcionários da IES ALFA são confiáveis. * Marcar apenas 

uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

34. Os prazos prometidos pelos funcionários da IES ALFA, para entrega dos serviços 

prestados, são cumpridos. *Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 
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Valor percebido 

  

35. A mensalidade na IES ALFA é inferior à mensalidade que meus familiares pagam em outras 

IES.*Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

36. A mensalidade na IES ALFA é inferior à mensalidade que meus colegas pagam em outras 

IES. * Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

37. O serviço educacional prestado pela IES ALFA é superior ao serviço educacional que meus 

familiares recebem em outras IES. *Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

38. O serviço educacional prestado pela IES ALFA é superior ao serviço educacional que meus 

colegas recebem em outras IES. *Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 
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Satisfação 

 

39. Sinto-me satisfeito em estudar na IES ALFA. * Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

40. Sinto-me satisfeito com os meus colegas de Faculdade. * Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

 41. Sinto-me satisfeito com a metodologia utilizada pelos docentes da IES ALFA. * Marcar 

apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

42. Sinto-me satisfeito com o curso de administração da IES ALFA. * Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 
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43. As instalações da IES ALFA me satisfazem. * Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

44. Sinto-me satisfeito com a forma que a coordenação da IES ALFA resolve os problemas. * 

Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

45. Sinto-me satisfeito com a forma que a direção geral da IES ALFA resolve os problemas. * 

Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

Confiança 

 

46. A IES ALFA usa de integridade nas suas ações e condutas. * Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 
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 47. Está claro que os funcionários administrativos da IES ALFA estão sempre agindo no 

interesse do aluno. *Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

48. Está claro que os professores da IES ALFA estão sempre agindo no interesse do 

crescimento profissional do aluno. *Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

49. Eu confio completamente nos professores da IES ALFA para a minha formação acadêmica. 

* Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

50. Sinto-me confiante na capacidade da direção geral da IES ALFA em manter uma boa 

imagem da instituição. *Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 
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51. Sinto-me confiante na coordenação do curso da IES ALFA em manter uma boa qualidade de 

ensino. *Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

52. Percebo comprometimento da IES ALFA em cumprir os acordos firmados. * Marcar apenas 

uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

Lealdade 

 

53. Indicaria para outras pessoas o curso de administração da IES ALFA.* Marcar apenas uma 

opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

54. Se fosse fazer outro curso de graduação, escolheria a IES ALFA. Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 
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55. Eu falo bem da IES ALFA para os meus familiares. Marcar apenas uma opção.. 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 

 

56. Eu falo bem da IES ALFA com os meus colegas. Marcar apenas uma opção.. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Discordo          Concordo 

totalmente          totalmente 


