
FUNDAÇÃO CULTURAL PEDRO LEOPOLDO  

MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Estudo da formação da lealdade de discentes em instituição de educação 

superior 

 

 

 

 

 

 

 

Fabiana Fernanda de Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Leopoldo 

2018 



Fabiana Fernanda de Almeida 

 

 

 

 

 

  

 

 

Estudo da formação da lealdade de discentes em instituição de educação 

superior 

  

  

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado 

Profissional em Administração da Fundação 

Pedro Leopoldo como requisito parcial para a 

obtenção do título de Mestre em Administração. 

 

Área de concentração: Gestão em Organizações 

 

Linha de Pesquisa: Estratégias Corporativas 

                                         

Orientador: Prof. Dr. Tarcísio Afonso 

 

 

 

 

 

 

Fundação Pedro Leopoldo 

2018 



 

 

 

 

370.15          ALMEIDA, Fabiana Fernanda de 

A447e                Estudo da formação da lealdade de discentes em 

                     Instituição de educação superior / Fabiana Fernanda  

                     De Almeida. 

                     - Pedro Leopoldo: FPL, 2018. 

                       

                             86 p. 

                       

                                                                        

                      Dissertação Mestrado Profissional em Administração.    

                      Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo – FPL, Pedro  

                      Leopoldo, 2018. 

                      Orientador: Prof. Dr. Tarcísio Afonso 

                       

       

                                   

                    1. Instituição de Educação Superior. 2. Endosso 

                    Social. 3. Imagem. 4. Satisfação. 5. Lealdade. 

                    6. Emoções. 

                    I. AFONSO, Tarcisio, orient. II. Título. 

                           

                     

                     

                     

                                                                         CDD: 370.15 

 

                                        

                                        Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

                             Ficha Catalográfica elaborada por Maria Luiza Diniz Ferreira – CRB6-1590 

 

 



   

 

 

da do teu nome, porque ele te acompanha, é 

mais do que milhares de tesouros preciosos.” 

Eclesiástico, 41:15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuida do teu nome, porque ele te acompanha, 

é mais do que milhares de tesouros preciosos.” 

Eclesiástico, 41:15 



Resumo 

Considerando a competição existente no setor educacional, torna-se 
progressivamente relevante o estudo e aplicações da teoria de marketing de 
relacionamento e em especial dos modelos de formação da lealdade em Instituições 
de Educação Superior – IES.  Em consonância com o contexto vivenciado pelas IES, 
o presente estudo teve como propósito investigar o fenômeno da formação da 
Lealdade em uma instituição de educação superior. Neste sentido, a pergunta 
orientadora desta dissertação é: Como o fenômeno da formação da Lealdade em IES, 
pode ser explicado à luz de construtos influenciadores apresentados na literatura 
acadêmica? O objetivo geral do presente estudo foi propor e avaliar um modelo 
analítico para explicar o fenômeno da formação da Lealdade em uma instituição de 
educação superior. A natureza do presente estudo enquadra-se em pesquisa 
descritiva com abordagem quantitativa. Para realizar a investigação proposta foi 
considerada como população alvo o conjunto de universitários de uma Instituição de 
Educação Superior Privada. Para investigar essa população, foi selecionada uma 
amostra de 313 alunos com fácil acesso ao canal de comunicação eletrônica. A 
apresentação e a análise dos resultados exploraram os seguintes conteúdos: 1) 
auditoria dos dados da pesquisa, por meio de MVA – Missing Value Analisys, e da 
análise de outliers; 2) teste da escala utilizada para avaliação dos construtos do 
modelo, 3) análise estatística dos indicadores e dos construtos relativos ao 
questionário aplicado e 4) testes de relações de dependências estabelecidas no 
modelo analítico por meio de equações estruturais. Foram confirmadas a 
confiabilidade dos indicadores, a confiabilidade de consistência interna, a validade 
convergente e a validade discriminante da escala. A seguir foi analisado o 
desempenho dos indicadores e dos construtos os quais refletem. O construto que 
apresentou a melhor avaliação pelos discentes, com menor oscilação das notas 
dadas, foi a Imagem, com média 7,97 e desvio-padrão de 1,27. A Dimensão com a 
pior avaliação e concomitantemente maior oscilação das notas dadas foi Endosso 
Social, com média 4,43 e desvio-padrão de 2,66. A lealdade dos alunos para a 
instituição teve uma avaliação média de 7,81 em uma escala de zero a dez, que 
somente poderá ser qualificada se comparada com avaliações de outras IES 
concorrentes. O núcleo do modelo analítico adotado na dissertação contempla a 
influência da Satisfação sobre a Lealdade, do Endosso Social e das Emoções sobre 
a Satisfação e o fator Imagem impactando sobre a Satisfação e a Lealdade. O método 
de equações estruturais permitiu obter os impactos diretos, indiretos e totais nos 
construtos analisados, em especial na dimensão lealdade. É relevante observar que 
a Lealdade sofre os maiores impactos totais da Satisfação, da Imagem e da Emoção. 
O construto Endosso Social exerce uma influência muito baixa, sobre a Lealdade, 
podendo ser desconsiderado para o fenômeno da formação da lealdade. Esta 
constatação leva à conclusão de que o endosso pode ser importante no processo 
decisório para escolha da instituição para a formação universitária, entretanto não 
impacta na satisfação do aluno na formação recebida. O estudo revelou a importância 
da Imagem para a formação da Lealdade e inclusive para a determinação da 
Satisfação do universitário. O construto Emoção também é relevante para a 
construção da Satisfação, estando bem próximo da contribuição da Imagem para a 
configuração da Satisfação do aluno. O modelo mostrou-se útil e válido para explicar 
a formação da lealdade em Instituições de Educação Superior. 
 
Palavras-chave: Imagem, endosso social, emoções, satisfação, lealdade, instituição 
de educação superior.    



Abstract 

 
Considering the existing competition in the educational sector, the study and 
applications of relationship marketing theory and, in particular, the models of loyalty 
formation in Higher Education Institutions (IES) become increasingly relevant. In 
accordance with the context experienced by HEI, this study aimed to investigate the 
phenomenon of Loyalty formation in an institution of higher education. In this sense, 
the guiding question of this dissertation is: How can the phenomenon of Loyalty 
formation in HEI be explained in the light of influential constructs presented in the 
academic literature? The general objective of this study was to propose and evaluate 
an analytical model to explain the phenomenon of Loyalty formation in an institution of 
higher education. The nature of the present study fits into descriptive research with a 
quantitative approach. In view of the purpose of this dissertation, the population of 
university students of a Private Higher Education Institution was elected to participate 
in the study. To investigate this population, a sample of 313 students with easy access 
to the electronic communication channel was selected. The presentation and analysis 
of the results explored the following contents: 1) audit of the research data, through 
MVA - Missing Value Analyzes, and the analysis of outliers; 2) test of the scale used 
to evaluate the constructs of the model, 3) statistical analysis of the indicators and 
constructs related to the applied questionnaire and 4) tests of relations of 
dependencies established in the analytical model by means of structural equations. 
The reliability of the indicators, the reliability of internal consistency, the convergent 
validity and the discriminant validity of the scale were confirmed. Next, the performance 
of the indicators and the constructs they reflect is analyzed. The construct that 
presented the best evaluation by the students, with lower oscillation of the given 
grades, was the Image, with a mean of 7.97 and a standard deviation of 1.27. The 
Dimension with the worst evaluation and concomitantly greater oscillation of the notes 
given was Social Endorsement, with an average of 4.43 and a standard deviation of 
2.66. The students' loyalty to the institution had an average of 7.81 on a scale of zero 
to ten, which can only be qualified if compared to evaluations of other competing HEIs. 
The core of the analytical model adopted in the dissertation contemplates the influence 
of Satisfaction on Loyalty, Social Endorsement and Emotions on Satisfaction and the 
Image factor impacting on Satisfaction and Loyalty. The structural equations method 
allowed to obtain the direct, indirect and total impacts in the constructs analyzed, 
especially in the loyalty dimension. It is relevant to note that Loyalty suffers the greatest 
total impacts of Satisfaction, Image and Emotion. The Social Endorsement construct 
exerts a very low influence on Loyalty and can be disregarded for the phenomenon of 
the formation of loyalty. This finding leads to the conclusion that the endorsement can 
be important in the decision making process for the choice of the institution for 
university formation, however it does not impact on the student's satisfaction in the 
training received. The study revealed the importance of the Image for the formation of 
Loyalty and even for the determination of the satisfaction of the university. The Emotion 
construct is also relevant to the construction of Satisfaction, being very close to the 
contribution of the Image to the configuration of Student Satisfaction. The model was 
useful and valid to explain the formation of loyalty in Higher Education Institutions. 
 
 
Keywords: Image, social endorsement, emotions, satisfaction, loyalty, institution of 
higher education. 
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1 Introdução 

 

O setor de educação privada superior no Brasil apresentou crescimento substancial 

no início do século XXI. Simultaneamente ao crescimento deste segmento houve uma 

tendência de concentração da atividade sob a égide de grandes marcas e a atração 

de investidores de todo o mundo. Nos últimos anos, o governo tem incentivado o 

desenvolvimento do setor educacional, assim como diminuído a burocracia para 

abertura de novas unidades. Diante deste contexto a lealdade à marca tem se 

mostrado um importante fator para a sustentabilidade do negócio, principalmente para 

as instituições de ensino superior privadas que segundo o último Censo da Educação 

Superior, divulgado pelo INEP em 2017, representam 88% do total do mercado 

educacional.  

 

O propósito desta investigação consiste em aplicar e testar a validade de uma 

concepção teórica, representada por um modelo adaptado, que contempla o estudo 

das relações existentes entre os fatores determinantes da lealdade. Inicialmente 

explora-se a contextualização do problema, que apresenta a importância do fenômeno 

lealdade no atual ambiente do negócio educacional, os objetivos e a justificativa do 

estudo. O tema é envolvente como se discute na justificativa e a estrutura da 

investigação é ao final apresentada. 

 

1.1 Contextualização do problema  

 

Com a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB - Lei 9.394), 

em 20 de dezembro de 1996, conferiu-se ao Ensino Médio sua universalidade e 

obrigatoriedade. Após 21 anos da criação da LDB, as mudanças ainda são 

significativas para o mercado da educação superior, o que concomitante alterou o 

comportamento estratégico desse segmento, seja ele público ou privado.  

 

A mudança que facilitou a 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, uma vez que as IES públicas não 



   

 

 

conseguiam absorver todos os egressos do ensino médio, promovendo mais acesso 

ao ensino superior, principalmente as pessoas das classes sociais menos favorecidas; 

aumento da concorrência entres as IES, levando à profissionalização e qualidade do 

ensino. 

 

A educação perpassa pela questão cultural do empoderamento do indivíduo, sendo 

assim relevante no cenário econômico e social de qualquer país. Este papel que o 

ensino superior representa para uma sociedade permite que se pense e desenvolva 

ações, estratégias e recursos para que o setor da educação possa amadurecer e se 

manter competitivo. Modernizar tem se materializado, nas políticas para a educação 

superior, em características tais como a expansão, a diversificação, a privatização, a 

flexibilidade, a descentralização e a racionalização (Shiroma, Moraes, & Evangelista, 

2004, p. 29). Ao todo, o Brasil possui 2.407 instituições de Educação Superior, sendo 

2.111 instituições privadas. A região Sudeste concentra 47,3% desse total, seguida 

por Nordeste (19,3%), Sul (17,1%), Centro-Oeste (10%) e Norte (6,3%), aponta o 

Censo da Educação Superior, 2016, conforme demostrado na Figura 1. 



   

 

 

 

 

Figura 1 - Número de instituições de educação superior, por organização acadêmica 
e categoria administrativa – Brasil – 2016 
Fonte: Brasil. Censo 2016. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP. 

 

Apesar de ter registrado em 2015 um aumento do número de formandos em todo o 

país: 1,150 milhão ante 1,027 milhão em 2014, o número de novos estudantes caiu 

no mesmo período – a primeira vez desde 2009. O momento político-econômico 

nacional e as restrições do Fies (Financiamento Estudantil) pelo governo federal 

contribuíram para o declínio no número de novos matriculados, principalmente nas 

instituições privadas. A Figura 2 mostra os dados gerais do ensino superior no Brasil.  

 

 

 

 



   

 

 

 

Figura 2 - Número de matrículas na educação superior (graduação sequencial) – 
Brasil – 2006-2016 
Fonte: Brasil. Censo 2016. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP. 

 

As Instituições de Educação Superior (IES) perderam suas posições estáveis e 

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. Nesse ambiente de incerteza, de concorrência cada vez 

mais especializada e do poder de negociação do cliente, pelo seu fácil acesso à 

informação, instituições buscam seu espaço no mercado. Para se posicionar frente a 

estas mudanças, as Instituições de Educação Superior - IES, principalmente as 

privadas, precisam mais do que investir nas suas estratégias de marketing, investigar 

os fatores que levam o seu público-alvo à lealdade. 

 

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

em 2014, e em 2015, 1,3 milhão. Para 2016, a expectativa, segundo Romário Davel, 

da Hoper Educação (consultoria especializada em educação), é de que o número de 

novatos seja de menos de 1 milhão. A matéria informa ainda que a queda pode afetar 

entre 2 e 3 bilhões de reais o faturamento das IES privadas no ano de 2016. Uma 

provável recuperação do setor depende da retomada do crescimento econômico do 

país.  

 

Surpreendendo a previsão de Davel, da Hoper Educação, o 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. Após uma queda 

observada em 2015, o número de ingressantes teve um crescimento de 2,2% em 

2016. Isso ocorreu porque a modalidade a distância aumentou mais de 20% entre os 

dois anos, enquanto em cursos presenciais houve um decréscimo no número de 

ingressantes de 3,7% (INEP, 2017). Diante deste cenário a lealdade da marca se torna 

um bem considerável nas estratégias competitivas que permeiam a construção do 

posicionamento de uma IES. 

 

Considerando a competitividade do setor educacional se torna relevante estudar os 

construtos apresentados pela literatura, suas relações e impactos sobre a construção 

do fenômeno lealdade. Permitindo a construção de um novo modelo baseado nos 

modelos já propostos por autores como Barich & Kotler (1991), Hennig-Thurau (2001), 

Bergamo, Giuliani, & Lago Attadia Galli (2011), Parasuraman, Berry, & Zheitmal 

(1991). 

 

A pergunta norteadora deste trabalho é apresentada da seguinte maneira: Como o 

fenômeno da formação da Lealdade em IES, pode ser explicado à luz de construtos 

influenciadores apresentados na literatura acadêmica? 

 

Para responder à questão norteadora são constituídos os seguintes objetivos. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

Propor e avaliar um modelo analítico para explicar o fenômeno da formação da 

Lealdade em uma Instituição de educação superior. 

1.2.2 Objetivos específicos  

Visando cumprir o objetivo geral, são formulados os seguintes objetivos específicos: 



   

 

 

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

fundamenta a presente investigação; 

2. Avaliar o desempenho dos construtos no modelo analítico; 

3. Modelar a relação existente entre os seguintes construtos: imagem, endosso 

social, emoção, satisfação e lealdade. 

1.3 Justificativa 

1.3.1 O tema 

O tema desde trabalho, sobre o fenômeno da lealdade é atual na literatura acadêmica. 

Existem inclusive várias pesquisas com propósito de modelar a relação existente entre 

os construtos formadores da lealdade. No âmbito acadêmico, diversos estudos foram 

realizados em diferentes contextos, tornando a dissertação um trabalho de fronteira, 

possibilitando o avanço do conhecimento sobre lealdade. O estudo é inovador ao 

resgatar modelos já desenvolvidos por outros autores e propor um novo modelo 

adaptado à luz dos construtos apresentados pela literatura acadêmica. Os construtos 

imagem, endosso social, emoção e satisfação compõem o modelo proposto. Neste 

estudo serão apresentados no referencial teórico. 

 

Em termos práticos, oferecem-se dados que podem definir melhor o posicionamento 

da Instituição, possibilitando aos dirigentes um direcionamento do seu processo 

decisório, canalizando suas ações através da análise de seus pontos fortes e fracos. 

Reichheld (1996), um dos pioneiros no estudo do efeito da lealdade do consumidor 

nas organizações, afirma que além de uma estratégia, a lealdade é uma filosofia que 

deve ser colocada em prática em toda a empresa, e que, sem ela, não há possibilidade 

real de crescimento. 

 

1.3.2 Modelos educacionais 

Apresentam-se modelos de formação da lealdade em um setor relevante para o 

desenvolvimento do país, o setor educacional. Nos países mais desenvolvidos como 



   

 

 

Europa e E.U.A., o setor da educação já opera com estratégias mais apuradas e 

assertivas em relação à construção de relacionamento duradouro com o consumidor. 

Ao colocar o setor educacional com um papel importante na educação, em contexto 

mundial, facilita a integração profissional de estudantes e pesquisadores, tornando o 

espaço acessível em escala global. No Brasil não é diferente quando o discente é 

colocado como um elemento atuante, onde suas habilidades e competências passam 

a ser desenvolvidas e não somente o conteúdo teórico da área escolhida. Preparar o 

aluno para o mundo exterior faz-se necessário a construção de um relacionamento 

que extrapole os muros da instituição de ensino. 

 

Um fato importante e que não pode ser negligenciado é o acesso ao ensino, em seus 

diversos graus (e cada vez mais elevados), não apenas como um imperativo 

econômico correspondente à sociedade do conhecimento ou da informação. É neste 

cenário de relacionamento que fenômenos como a lealdade precisam ser 

desenvolvidos com objetivos de entender o laço que une o discente à marca escolhida, 

mesmo depois que este já tenha concluído seu curso. 

 

1.3.3 Papel do discente 

A educação ganha cada vez mais centralidade quando se analisam os elementos que 

compõem o macroambiente: econômico, político, social e cultural e o impacto na 

capacidade de produzir, interpretar, articular e disseminar conhecimentos e 

informações passa a ocupar espaço privilegiado na agenda estratégica dos setores 

produtivos e dos Estados: a vantagem competitiva de um país em relação a outro 

começa a depender da capacitação de seus cidadãos, da qualidade dos 

conhecimentos que estes são capazes de produzir e transferir para os sistemas 

produtivos e da capacidade de aplicação / geração da ciência e tecnologia na 

produção de bens e serviços. O setor educacional se apresenta como um setor 

importante e dinâmico na sociedade ao se propor o papel de construção do 

conhecimento e desenvolvimento do país, como por exemplo, criação de empregos, 

contribuindo para o funcionamento positivo da economia.  

 



   

 

 

Seja de natureza privada ou pública, um novo lugar foi dado ao aluno. O aluno agora 

remete a um espírito de busca, investigação e autonomia, ao qual parece ser mais 

consoante com as propostas atuais para o ensino superior. Embora essa não seja 

uma temática nova, nos últimos trinta anos, sobretudo, após a promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases Nacionais, em 1996, os professores do ensino superior vêm sendo 

estimulados a repensar suas práticas pedagógicas, colocando os alunos em uma 

posição central norteadora de suas ações, as quais devem ter como foco privilegiado, 

tanto em seu ponto de partida quanto de chegada, a realidade do aluno e o seu futuro 

profissional. 

 

Pesquisar o fenômeno lealdade dos discentes sobre a perspectiva do modelo 

proposto pela autora, utilizando os construtos imagem, endosso social, emoção e 

satisfação, demostra como o planejamento estratégico e a utilização das ferramentas 

de marketing alcançaram o setor da educação quebrando o tabu e gerando excelência 

nas estratégias assim como abertura para a aplicação de novos métodos de pesquisa 

como a proposta atual.  

 



   

 

 

2 Referencial Teórico 

 

O fenômeno lealdade será abordado por meio dos construtos defendidos por 

pesquisadores renomados, além da apresentação de modelos adaptados propostos 

por outros autores sobre este fenômeno. Como primeiro tópico, será apresentado o 

modelo hipotético, adaptado à luz da literatura acadêmica, defendido pela autora para 

responder à questão norteadora desse trabalho. Em seguida serão apresentados 

modelos já propostos por outros pesquisadores e ao final serão descritos os 

construtos norteadores que interferem na lealdade como imagem, endosso social, 

emoção e satisfação.  

 

2.1 Modelo hipotético da pesquisa 

 

Embora as estratégias de marketing para o setor educacional estão mais apuradas e 

sabe-se da existência de trabalhos de pesquisa que trabalharam com a temática do 

comportamento de compra na escolha de uma IES, este trabalho se faz inovador na 

proposta de adaptação do modelo de Barich & Kotler (1991) na construção da lealdade 

do consumidor extrapolando o construto imagem. Este campo de pesquisa ainda pode 

ser bastante explorado, 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 investiga como tais 

atributos afetam a escolha da IES e a correlação entre eles. O modelo proposto ainda 

se torna ousado e inovador porque se propõe a explicar o fenômeno da lealdade 

utilizando atributos já recorrentes em outros trabalhos, porém com a proposta de um 

novo modelo. 

 

Para a condução da investigação a que se propõe, formulou-se um modelo hipotético 

que pressupõe que a imagem, o endosso social, a emoção, a satisfação constituem 

os elementos que influenciam a lealdade de uma IES. No modelo da pesquisa, 

apresentado na Figura 3, as variáveis que influenciam o construto imagem são: 

professores e qualidade de ensino; status; reputação, tradição, reconhecimento; 

sucesso profissional e pessoal; acessibilidade e localização; infraestrutura, atividades 

extracurriculares; ofertas de bolsas, descontos ou financiamento; permite a 



   

 

 

viabilização da graduação; conforme adaptação do modelo proposto por Barich e 

Kotler (1991). Este construto impacta diretamente na satisfação. Os construtos 

endosso social e emoção também impactam diretamente na satisfação. A satisfação 

recebe efeitos diretos dos construtos imagem, endosso social e emoção e impacta 

diretamente a Lealdade.  

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 - Modelo hipotético da pesquisa, 2018. 
Fonte: Adaptado de Barich e Kotler (1991) 
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2.2 Modelos de formação da lealdade  

 

Diversos autores, em pesquisas recentes, buscaram identificar os atributos que geram 

o fenômeno lealdade a uma IES de Ensino Superior Privado. Dentre eles Barich e 

Kotler (1991), Hennig-Thurau, Langer, e Hansen (2001), Bergamo (2011), e 

Parasuraman e Berry (1990) que trabalharam o tema lealdade trazendo diversos 

construtos e suas relações representados em novas propostas de modelos. 

 

Barich e Kotler (1991) defendem que a imagem de uma empresa pode ser definida 

como uma ideia ou impressão global construída na mente das pessoas. É um 

somatório de crenças, atitudes e impressões que se tem diante de um objeto, de uma 

marca ou de uma empresa. É, portanto, fruto da percepção, que pode ser real ou não, 

falsa ou verdadeira. 

 

Dentre os vários modelos já propostos nos últimos tempos para o fenômeno da 

lealdade e quais os seus construtos, um dos mais citados é o de Hennig-Thurau et al. 

(2001), que desenvolve um modelo de lealdade baseado na qualidade de 

relacionamento: o assim-chamado modelo RQSL (Relationship Quality-based Student 

Loyalty). O modelo RQSL tem por base os construtos do renomado modelo de evasão 

escolar de Tinto (1975), que enfoca o comprometimento e a integração do aluno ao 

ambiente universitário e é ainda muito utilizado pelos programas de retenção das 

universidades americanas. 

 

Hennig-Thurau, Gwinner, & Gremler (2002), realizando uma junção de diversos 

estudos sobre relacionamento do consumidor, mostraram que a lealdade é uma 

abordagem multivariada, sugerindo que ela é influenciada, direta ou indiretamente, 

pelos elementos: satisfação, comprometimento, confiança e benefícios sociais. 

Também podem-se citar Elias, Leite e Gonçalves Filho (2006) que aplicaram a mesma 

pesquisa no Brasil e encontraram resultados semelhantes. Para empresas do setor 

de educação, a lealdade é a premissa a ser buscada, pois, segundo propõe Anjos 

Neto (2003), atinge diretamente as dimensões financeiras (reter estudantes é benéfico 

para a organização), de qualidade do ensino (alunos leais são mais participativos em 

assuntos de interesse da instituição e são mais envolvidos com o estudo) e do apoio 



   

 

 

discente, no término do curso (com comunicação boca-a-boca, retorno para estudos 

mais avançados e suporte financeiro com doações). 

 

Bergamo (2011) elaborou o Modelo de Lealdade e Retenção de Alunos para 

Instituições do Ensino Superior com base nos modelos RQSL, proposto por Hennig-

Thurau, Langer e Hansen (2001) e de Integração do Estudante, proposto por Tinto 

(1993). O modelo proposto pelo autor apresentou como variáveis os seguintes 

aspectos: satisfação, qualidade percebida, integração social, integração acadêmica, 

comprometimento cognitivo, comprometimento com as metas, comprometimento com 

atividades profissionais, comprometimento com a família, comprometimento com 

atividades não-universitárias, comprometimento emocional, confiança e lealdade. As 

premissas foram desdobradas em nove hipóteses e de acordo com o modelo proposto 

apresentou as seguintes variáveis: 

• Variáveis independentes: satisfação, qualidade percebida, integração social, 

integração acadêmica e comprometimento cognitivo, com as metas, com atividades 

profissionais, família e atividades não-universitárias;  

•   Varáveis dependentes: a lealdade, confiança e comprometimento emocional, como 

variáveis dependentes.  

 

Assim, o Modelo de Lealdade e Retenção de Alunos para Instituições do Ensino 

Superior foi estruturado em duas partes. A primeira abordou questões referentes a 

informações pessoais e acadêmicas do respondente e configurada na forma de 

questionário. A segunda parte englobou as variáveis dependentes e independentes 

que foram dispostas em uma escala de mensuração. 

 

Os estudos na área da qualidade em serviços tiveram início em meados dos anos 

1980 com as pesquisas de Parasuraman, Zheitmal e Berry (1985), que deram origem 

ao desenvolvimento da escala SERVQUAL, que afere cinco dimensões da qualidade 

em serviços: tangibilidade, credibilidade, segurança, presteza e empatia. Além disso, 

Parasuraman e Grewal (2000) explicam que o valor intuído pelo cliente é um 

antecessor da lealdade, de suma importância no relacionamento de longo prazo o no 

desempenho do mercado. Porém, essa percepção é situacional, uma vez que a 

mesma pode variar a depender do contexto em que é aplicado. 



   

 

 

Usando como referências os trabalhos acima citados procurou propor construtos 

capazes de identificar como o fenômeno lealdade acontece em relação à um IES 

privada como demonstra o Quadro 1.  

 

Por esta razão, a compreensão das variáveis, que conduzem ao fenômeno da 

lealdade, vem sendo estudada desde o início da década de 1970. Na literatura de 

marketing, a lealdade tem sido tratada como promissora vantagem competitiva 

(Gommans, Krishnan, & Scheffold, 2001).  

 

Construtos 

propostos para o 

fenômeno Lealdade 

Hennig-Thurau 

(2002) 

Modelo RQSL 

(Relationship 

Quality-based 

Student Loyalty) 

Bergamo (2011) 

Modelo de 

Lealdade e 

Retenção de 

Alunos para 

Instituições do 

Ensino Superior 

Barich e 

Kotler (1994) 

Benefícios sociais X   

Comprometimento X X  

Confiança X X  

Credibilidade    

Emoção   X 

Empatia    

Endosso Social   X 

Imagem   X 

Integração Social  X  

Percepção de valor    

Presteza    

Satisfação X X X 

Segurança    

Qualidade percebida  X  

Tangibilidade    

 

Quadro 1 – Determinantes da Lealdade, 2018. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 



   

 

 

2.2 Imagem 

 

As organizações precisam pensar como desejam ser vistas e reconhecidas no 

mercado que desejam atuar. Os Stakeholders de uma empresa precisam por meio da 

sua marca identificar os elementos como visão, missão, valores e crenças. São estes 

os elementos que ajudam a consolidar uma imagem e posicionamento que permeiam 

o negócio. Também permitem a construção de uma imagem diante de seus públicos 

e sua consolidação enquanto marca. 

 

A palavra imagem se origina do latim imago que significa figura, sombra, imitação.  

Este conceito surgiu em 1955, conforme explicado por Gardner & Burlingh (1995, 

como citado em Tavares, 2008), onde a constatação de que os consumidores 

compram os produtos não somente por seus atributos e funções físicas. Para Barich 

e Kotler (1991), a imagem é 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. Por isso pode-se dizer que a imagem representa a 

personalidade de uma marca e isso será determinante para estabelecer um elo com 

os Stakeholders da marca. 

 

“A imagem é um conceito de recepção. (...) A imagem trata da maneira pela qual esse 

público decodifica o conjunto de símbolos provenientes dos produtos, dos serviços e 

das comunicações emitidas pela marca” (Kapferer, 2003, p.86). 

 

Particularmente, os executivos da área estão convictos de que os limites entre 
as chamadas comunicação institucional ou corporativa e a comunicação dita 
mercadológica, antes consideradas conceitualmente distintas, são cada vez 
mais tênues e difusos. Ou seja, a marca passa a definir-se efetivamente com 
uma commodity e há uma relação indissolúvel entre a imagem (ou reputação) 
da empresa e sua posição no mercado (Bueno, 2014, p. 202). 
 
 

A imagem de uma marca é construída ao longo do tempo. Precisa criar na mente do 

consumidor um sentimento de intemporalidade, mas ao mesmo tempo de atualidade. 

Este é um dos maiores desafios para se construir uma imagem forte: permanência e 



   

 

 

atualidade. Na imagem deve estar toda sua história representada pela sua missão, 

visão e valores. 

 

Tavares (2008) conceitua imagem como a representação do objeto percebido pelos 

sentidos que não só o visual, mas também à imagem que se faz dele. A mesma marca 

pode despertar várias imagens dependendo da forma como ela é decodificada pelos 

seus públicos. Levando em consideração o desafio de se manter uma imagem 

representativa da personalidade da marca, as empresas precisam de ação 

multifacetadas. Como uma empresa possui diversos públicos, o impacto das suas 

ações são múltiplas e diferenciadas na construção da sua imagem. 

 

Tavares (2008) descreve os níveis diferenciados de percepção de uma imagem: 

 No primeiro nível estão as impressões formadas baseadas nas relações 

empresa com o mercado. Refere-se às estratégias e políticas adotas em 

relação aos seus 4P´s. 

 No segundo nível estão as impressões da empresa em si como seus 

funcionários e estrutura. 

 No terceiro nível estão as relações com os demais públicos que lidam direta 

ou indiretamente como imprensa, líderes de opinião, comunidade, 

fornecedores, intermediários, concorrentes, governo e investidores. 

 No quarto nível está a formação da imagem a partir das ações desenvolvidas 

na sua área de atuação.  Neste nível as ocorrências estão, na maioria das 

vezes, fora do controle por envolver questões políticas, econômicas, sociais e 

ambientais. 

 

Como dito anteriormente, a imagem irá se consolidar a partir da identidade construída 

baseada na sua missão, visão e valores. São as ações da empresa que determinarão 

sua imagem diante de todos os seus públicos. O desafio é manter na mente das 

pessoas a verdadeira imagem que se deseja transmitir.  

 

Uma das principais contribuições relativas à construção de uma imagem foi feita por 

Barich e Kotler (1991) que desenvolveram um lista de fatores responsáveis pela 



   

 

 

formação de imagem da empresa e que podem ser adaptados à vários tipos de 

organização conforme representado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Fatores de imagem e seus atributos. 

Fonte: Tavares (2008) adaptado de Barich e Kotler (1991, p. 97). 
 
 

Também pode-se simplificar o modelo, conforme proposto por Tavares (2008), em 

seis categorias principais: a do setor, a corporativa, a de marketing, a da marca, a da 

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



   

 

 

 

O processo de construção da imagem de uma marca requer a identificação dos 

elementos responsáveis pela sua formação. São estes elementos que garantirão a 

forma como a empresa deseja ser vista e reconhecida. Bevis (1974) citado por 

Tavares (2008) apresenta alguns elementos que facilitam a formação da imagem de 

uma empresa: 

 O modo pelo qual as pessoas obtêm informações sobre a empresa e como 

suas impressões são formadas; 

 Porque as pessoas têm impressões favoráveis, neutras e desfavoráveis da 

empresa; e  

 Em quais aspectos e dimensões a imagem da empresa vem sofrendo 

mudanças ao longo do tempo. 

 

Para Levy e Glick (1981) quanto à formação da imagem de um produto ou marca 

algumas fontes contribuem como: 

 O conhecimento dos aspectos técnicos do produto; 

 A conscientização de outras características, tais como crença referente a seu 

desempenho; 

 As crenças a respeito de seu valor; e 

 As crenças relativas à adequação da marca. 

 

Kotler (2000) define imagem como a soma de crenças, ideias e impressões que uma 

pessoa tem de um produto ou serviço. Essa imagem que o consumidor tem em mente 

é provavelmente mais importante para seu sucesso que as suas características reais 

(Schiffman & Kanuk, 2000). Este trabalho propõe uma adaptação do modelo de Barich 

e Kotler (1991) para se avaliar os atributos que contribuem para a construção da 

imagem de uma empresa e em seguida será acrescido ao modelo, proposto pela 

autora, novos construtos para se definir a lealdade de uma marca.  

 

2.3 Endosso social 

 

O processo de compra, para Kotler e Fox (1994), começa antes da compra real e pode 

se estender após a compra. Levando em consideração a literatura sobre o 



   

 

 

comportamento do consumidor, a segunda etapa deste processo é a busca de 

informação que pode ser armazenada na memória (interna) ou a aquisição de 

informação relevante para a decisão (externa). Dentre as opções de busca de 

informação externa existe o conhecido boca a boca e a indicação que compõem o 

chamado endosso social. O endosso é um dos construtos relevantes para se atingir a 

lealdade de uma marca. 

 

Salomon (2008, p. 401) define “o poder social é a capacidade de alterar as ações dos 

outros”. Em outras palavras é quando alguém ou um grupo exerce poder de persuasão 

sobre a decisão do outro com ou sem a sua vontade. A comparação é a ferramenta 

norteadora da referência. 

 

O grupo de referência é qualquer pessoa ou grupo que influência o 
comportamento de um indivíduo de forma significativa. Os valores, as atitudes, 
os comportamentos e as normas desse grupo possuem enorme influência nas 
avaliações, nos comportamentos e nas aspirações de outros indivíduos 
(Blackwell, 2008, p. 414 como citado por Biazon 2012). 

 

Para Mowen e Minor (2003) a decisão baseada em informações externas é o processo 

em que o consumidor investiga seu ambiente à procura de dados para a tomada de 

decisão. Este comportamento deve ser observado e entendido dentro de um contexto 

ambiental de referência que envolve a estrutura social e os grupos dos quais os 

consumidores participam (Terci, 2007, p. 95). Angelis, Bonezzi,  Peluso, Rucker & 

Costabile (2012) distinguem a comunicação boca a boca em duas: a geração e a 

transmissão. A geração é decorrente de experiências do próprio consumidor, 

enquanto a transmissão é decorrente da experiência de outros. 

 

Conforme apresentado por Churchill e Peter (2008) a família faz parte dos mais 

importantes influenciadores. Boone e Kurtz (2008, p.170 como citado em Gorni, & 

Mansano, 2014) defende que o grupo familiar talvez seja o determinante mais 

importante de comportamento do consumidor por causa da interação íntima e 

contínua entre seus membros. Confirmando o mesmo pensamento “os membros da 

família podem influenciar bastante o comportamento do comprador. A família é a mais 

importante organização de consumo e sociedade” (Kotler & Armstrong, 2008, p. 119). 



   

 

 

 

Nazari e Elahi (2012) trabalharam os atributos que interferem na escolha do serviço 

educacional e dentre os seis construtos apontados o mais significativo foi o boca a 

boca. O construto boca a boca pode ser representado pela opinião favorável ou não. 

Outros autores como Martins, Teixeira e Silva (2009), citado por Cunha, Souki, Moura, 

e Reis Neto (2015) identificaram o fator de endosso social como relevante, 

representando o grau em que o estudante recebe de fontes pessoais informações 

positivas ou negativas a respeito de determinada instituição. 

 

Além de compartilhar os valores de sua cultura, subcultura e classe social, os 

consumidores levam em conta ou consultam vários grupos quando tomam decisões 

de compra (Churchill & Peter, 2008). A influência de familiares e amigos, que já 

passaram pelo mesmo processo (Bourke, 2000) ou que já possuam experiência em 

algum curso superior em uma dada instituição de educação superior (Mainardes, 

2007), torna-se importante no processo de escolha. “Por se tratar de serviço puro, de 

difícil avaliação antes da compra, a referência de alguém próximo, no qual o candidato 

confie, possui um peso elevado” (Scardua, 2008, p. 62).  O endosso social faz parte 

da construção da imagem conforme defendido pelos autores Dobni e Zinkhan (1990) 

que se desdobra na lealdade sendo relevante dentro do modelo de pesquisa proposto.  

 

2.4 Emoções 

 

Os componentes cognitivos, afetivos e conativos que compõem uma marca podem 

ser considerados os desdobramentos dos componentes adotados pelos 

consumidores como atitudes, preferência e lealdade. Segundo Tavares (2008, p. 239) 

o componente afetivo reflete na atitude de lealdade ou não do consumidor em relação 

às marcas. O afeto evocado pela marca pode despertar fortes emoções. 

 

De acordo com Keller & Machado (2006) as marcas fortes mesclam desempenho do 

produto e imagens associadas para criar um conjunto rico, variado, mas 

complementar de reações do consumidor à marca. Os autores ainda complementam 

que aspectos racionais podem satisfazer necessidades utilitárias, ao passo que 

aspectos emocionais podem satisfazer necessidades psicológicas ou emocionais. 



   

 

 

 

O estado afetivo do consumidor refere-se aos sentimentos positivos e negativos que 

os consumidores associam com o produto ou serviço após a compra e durante o uso 

(Mowen & Minor, 1998). As emoções positivas e negativas estão relacionadas à 

satisfação e à insatisfação, respectivamente. A combinação da confirmação das 

expectativas e das emoções predizem melhor a satisfação do que apenas a avaliação 

do desempenho. Os sentimentos sobre uma determinada marca geralmente 

começam com sentimentos experimentados como ternura, diversão e entusiasmo) ou 

interiores que podem ser identificados como aprovação social e autoestima). 

 

O construto emoção foi utilizado no modelo proposto neste trabalho para avaliação da 

sua participação na formação da lealdade do consumidor. Foram levadas em 

consideração as emoções positivas e negativas. 

 

2.5 Satisfação 

 

Satisfação é um dos construtos que contribuem para a definição das estratégias de 

marketing de uma organização. Embora tenha contribuído para discussões sobre 

lealdade na academia e para o marketing, anda não possui um conceito definido. 

Segundo Kotler & Armstrong (1998), a satisfação é o sentimento de prazer ou de 

desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado de um produto 

ou serviço em relação às expectativas da pessoa. Já Schweriner (2006) define 

satisfação como o percurso do sofrimento para o alívio, e quanto maior a distância a 

ser percorrida maior será tal sensação de satisfação. Oliver (1997, p. 13) define 

satisfação como a "resposta ao contentamento do consumidor, o julgamento de que 

uma característica do produto ou serviço, ou o produto ou serviço em si, ofereceu (ou 

está oferecendo) um nível prazeroso de contentamento relativo ao consumo, incluindo 

níveis maiores ou menores de contentamento". Em resumo, a satisfação é estado 

psicológico resultante do processo de compra e de consumo (Evrard, 1996). 

 

É por meio da aquisição de produtos e serviços que as pessoas realizam seus desejos 

e necessidades. Conforme Peter Drucker citado por Kotler (1998, p. 137), o cliente é 

quem determina o que uma organização é. E ainda diz que, para a empresa, o decisivo 



   

 

 

é o que o cliente pensa a respeito dela. Para que a instituição desenvolva um bom 

trabalho junto a estes clientes, atendendo às suas expectativas, faz-se necessário 

conhecer suas verdadeiras necessidades e desejos. 

 

A intensa competitividade de mercado estimula as organizações a inovar seus 

produtos e serviços. E diante de tantas opções, o consumidor busca satisfazer suas 

necessidades não só através do produto, mas também de um bom desempenho da 

organização, objetivando sua total satisfação por meio de um relacionamento. Ao criar 

valor superior para o cliente as organizações conseguem gerar clientes altamente 

satisfeitos que permanecem fiéis e consumindo. Como apontado por Kotler & 

Armstrong (2015, p. 20) uma boa gestão do relacionamento com o cliente gera sua 

satisfação. Como consequência desta postura, as organizações buscam destacarem-

se entre os concorrentes e tornam-se mais bem sucedidas no mercado. 

 

Avaliar se o consumidor está satisfeito pode tornar-se uma importante fonte de 

informações para a gestão da organização. De acordo com Marchetti e Prado (2004. 

como citado em Zamberlan, 2010), a constante avaliação da satisfação traz ótimos 

benefícios como forma de realimentar e controlar o esforço de uma empresa sob o 

ponto de vista dos seus clientes. Os autores também afirmam que, atualmente, é 

lugar-comum reconhecer que satisfazer as necessidades dos consumidores é o 

objetivo principal das organizações e seus benefícios. O reconhecimento deste 

princípio básico de gestão evidencia a relevância da opinião dos usuários do produto 

ou serviço em relação ao seu desempenho, para que a instituição tenha a 

oportunidade de melhorar sua atuação, antes de perder por completo o consumidor 

insatisfeito. 

 

No setor educacional a satisfação dos seus públicos também se faz necessário. Até 

mesmo porque o processo educacional é construído baseado no desempenho do 

consumidor que se torna peça fundamental para o sucesso da prestação do serviço. 

Por isso manter o cliente satisfeito gera resultados efetivos para a marca. O 

consumidor forma expectativas antes mesmo do consumo. Somente depois observa 

o desempenho e compara com as expectativas iniciais. As expectativas podem ser 

tratadas como pensamentos que criam um padrão de referência para julgamento do 



   

 

 

consumidor. Se o resultado não corresponde à expectativa anteriormente criada pode-

se dizer que ocorreu a insatisfação. 

 

Autores como Fornell (1992) apresentam que as empresas que alcançam um alto grau 

de satisfação dos clientes conseguem trabalhar com menor elasticidade de preço, 

menores custos nas transações futuras e menores custos para atrair novos clientes, 

além de contribuir para a melhora da reputação da organização. Também pode-se 

tratar a satisfação em termos comportamentais permitindo monitorar as intenções 

futuras de ações dos consumidores. Pode-se então concluir que “satisfação é o 

julgamento formado durante o uso ou consumo de produto ou serviço de determinado 

fornecedor, ou depois dele; portanto constitui uma reação ou sentimento em relação 

a uma expectativa” (Larán & Espinoza, 2004, p. 53). 

 

De acordo como os resultados de Garbarino & Johnson (1999), a satisfação direciona 

as intenções futuras dos clientes caracterizados como transacionais, quando então a 

satisfação também é um dos fatores que determinam a confiança e o 

comprometimento do cliente. Tais resultados são corroborados por Bolton (1998), que 

afirma que a satisfação tem papel fundamental nos estágios iniciais do 

relacionamento: se as experiências do cliente não forem satisfatórias nos primeiros 

encontros, eles tenderão a permanecer menos tempo com a empresa. Geralmente, 

clientes que estão satisfeitos têm menor tendência a terminar o relacionamento (Jap, 

2001). Dessa forma, entender as intenções futuras dos clientes é de suma importância 

para estimar o seu potencial de continuar com a organização ou deixá-la (Zeithaml, 

Berry, & Parasuraman 1996). 

 

A satisfação é um conceito subjetivo, uma vez que se apoia na percepção, 

comparação, avaliação e juízo na visão do consumidor. E por ser subjetiva é que as 

empresas precisam conhecer seus consumidores e suas expectativas sobre o serviço 

e/ou produto ofertado. O sucesso à longo prazo está na constância e na repetição da 

satisfação por parte do cliente. No setor educacional que é serviço e já é impactado 

pela subjetividade precisa inovar e dar manutenção aos serviços ofertados para 

conseguir se manter competitivo, afinal o cliente constantemente satisfeito se mantém 

leal à marca. Branco (2010, como citado em Araújo, 2018) complementa que, é de 



   

 

 

vital importância para a organização manter seus clientes satisfeitos, visto que, a ação 

de recompra decorrente disso pode desencadear a fidelidade e tornar essa empresa 

mais lucrativa. 

 

A satisfação quando manifestava com relativa frequência em termos conceituais e 

empíricos, gera a lealdade. O consumidor tenderá ser fiel a uma marca, produto ou 

serviço quando se sentir satisfeito em relação ao desempenho do mesmo. Para Oliver 

(1997) a satisfação é a resultante de uma ação de aquisição imediata ou tardia e 

acontece apenas quando o cliente é atendido pelo viés da realização de um desejo e 

suprido pelo consumo. Segundo Kaplan e Norton (1992), a satisfação do consumidor 

deveria ser considerada como um verdadeiro ativo da empresa e ser reconhecida 

como tal no balancete da mesma, já que as medidas baseadas na contabilidade 

informam mais sobre as decisões passadas do que auxiliam em desempenhos 

futuros. 

 

O marketing já teve seu foco na produção na década de 50/60, depois no produto na 

década de 70/80, e agora com as mudanças tecnológicas e o acesso à informação, o 

marketing está focado na satisfação do consumidor. Anderson e Fornell (1994) 

atribuíram dois conceitos diferentes para a satisfação do consumidor quando esta se 

refere aos serviços: satisfação específica de uma transação e satisfação cumulativa. 

A específica é definida como a avaliação de uma determinada experiência da 

satisfação do consumidor enquanto que acumulativa é uma avaliação global, com 

base na compra total e na experiência de consumo de um bem ou serviço ao longo 

do tempo. A satisfação cumulativa é que motiva o investimento de uma empresa na 

satisfação dos consumidores. 

 

Marchetti e Prado (2001) reconhecem que este princípio básico de gestão vem 

tornando cada vez mais importante o monitoramento da satisfação do consumidor 

como forma de avaliar o desempenho global das organizações; quer visem lucro ou 

não. Num ambiente onde a concorrência é acirrada e onde o consumidor é mais 

informado e exigente, a avaliação constante da satisfação traz excelentes benefícios, 

como forma de realimentar e controlar o esforço de uma empresa sob o ponto de vista 

dos seus clientes. Para Oliver (1997) o cliente satisfeito é fundamentado por boas 



   

 

 

experiências tende a construir uma lealdade duradoura, visto que, a satisfação poderá 

ditar as suas ações em relação ao consumo. 

 

No modelo proposto a satisfação recebe a influência direta dos construtos imagem, 

endosso social e emoções para em seguida influenciar a lealdade.  

 

2.6 Lealdade 

 

O conceito de lealdade pode ser entendido como a compra repetida. Segundo Dick e 

Basu (1994), a lealdade está relacionada com a compra repetida e correlacionada 

com uma atitude relativa favorável para com a empresa. Esta lealdade só é exata 

enquanto o cliente perceber que está sendo atendido de acordo com suas 

expectativas (Lovelock & Wright, 2001). 

 

Oliver (1999) define lealdade da seguinte maneira: 

 

Lealdade é um comprometimento profundo em recomprar ou favorecer um 
produto/serviço no futuro, causando repetição de marca ou compra do mesmo 
conjunto de marcas, não obstante influências situacionais e esforços de 
marketing tenham potencial para causar um comportamento de troca (Oliver, 
1999, p.34). 

 

Para se configurar lealdade precisa ir além do comportamental medido muitas das 

vezes pela repetição da compra, mas levar em consideração o psicológico conforme 

sugerido pelos autores Jacoby e Chestnut (como citado em Oliver, 1999). Neste 

sentido vale associar como lealdade verdadeira, além do comportamento, uma 

resposta atitudinal, constituída por componentes cognitivos e afetivos que podem ser 

representados pelas dimensões como como acessibilidade, confiabilidade, emoções 

e sentimentos, caracterizando a lealdade como construto multidimensional (Ellis, 

2000; Dick & Basu, 1994). 

 

Os autores Mowen e Minor (1998) definem que a lealdade pode ser entendida como 

o grau em que o cliente possui uma atitude positiva, apresenta comprometimento, ou 

seja, vínculo emocional e tem intenção de continuar comprando futuramente (Mowen 



   

 

 

& Minor, 1998). Na visão de Singh e Sirdeshmukh (2000), lealdade pode ser entendida 

como o comportamento que demonstra a intenção de manter e ampliar um 

relacionamento com um provedor de serviço. 

 

A lealdade neste trabalho é estudada como o ápice para o sucesso de uma marca. 

Como o objeto de estudo se trata de uma IES privada totalmente sujeita às regras do 

mercado, ou seja, oferta e procura, e levando em consideração o atual cenário 

econômico onde o setor educacional privado possuiu mais vagas do que 

consumidores disponíveis para ocupá-las. O quesito lealdade permite o ganho de 

esforços na captação e retenção dos clientes. Conforme apontado pelos autores 

Navarro, Iglesias e Torres (2005, como citado em Mainardes & Domingues, 2010a) 

entre outros pontos, acreditam-se que: 

 Estudantes constituem-se em uma das fontes principais de financiamento de 

universidades. Devido a esta situação, a retenção de estudantes, proveniente 

da lealdade dos mesmos, passa a representar garantias de recursos 

econômicos para uma IES; 

 A teoria de serviços mostra que um estudante leal influencia positivamente a 

qualidade pedagógica, pois tem mais participação e comprometimento; 

representa uma contribuição do processo de produção do serviço, processo de 

ensino-aprendizagem, ajuda na administração da qualidade do mesmo; 

 Depois de deixar a universidade, em alguns casos estudantes podem continuar 

mantendo uma relação com a instituição, cooperação em projetos de pesquisa, 

entre outros. 

 

Paralelo ao conceito de lealdade do consumidor está a lealdade do estudante. 

Mainardes, Silveira e Gomes (2010a) complementam que essa lealdade contém um 

componente atitudinal e um componente comportamental, sendo que os dois 

componentes estão relacionados entre si. Os autores ainda complementam que dessa 

forma, a lealdade do estudante com a sua IES não deve apenas utilizar o que a 

instituição oferece de base regular, mas ter, sobretudo, uma atitude positiva cognitivo-

emocional para com a instituição. A lealdade formada pelo estudante é importante 

para o desenvolvimento da Instituição, não se restringindo apenas ao período no qual 

o estudante é formalmente registrado na IES. (Marques, 2008). 



   

 

 

 

O aluno leal manterá a indicação ou boca a boca mesmo depois que concluir seus 

estudos, a ideia é estender a relação de lealdade no maior prazo possível. O melhor 

exemplo de lealdade são os ex-alunos, já que eles se constituem de uma espécie de 

“porta-voz” permanente da instituição, mesmo tendo concluído seus cursos. Segundo 

os estudos de Piñol (2004) os egressos das IES levam consigo o nome da instituição 

e passam a atuar no mercado e a serem reconhecidos e associados a estas pela 

sociedade como um todo.  

 

Com o aprimoramento das estratégias de marketing no setor educacional, o 

investimento em marketing de relacionamento e consequentemente a meta em 

construir e manter a lealdade de estudantes está se tornando um dos focos de 

interesse das IES, estudar os atributos ou fatores que conduzem os estudantes à 

lealdade e quais são as vantagens que esta lealdade provê para as IES e seus cursos 

é um ponto importante. Entre outros itens, Navarro, Iglesias e Torres (2005) levantam 

que: a) estudantes constituem-se em uma das fontes principais de receita financeira 

de IES; b) a teoria de serviços mostra que um estudante leal influencia positivamente 

a qualidade pedagógica, pois tem mais participação e comprometimento; c) depois de 

deixar a IES, em alguns casos, estudantes podem continuar mantendo uma relação 

de amistosa e de cooperação com a IES, realizando novos cursos, participando em 

projetos de pesquisa, entre outros (Navarro, Iglesias e Torres, 2005, como citado em 

Mainardes & Domingues, 2010a). 



   

 

 

3 Metodologia 

 

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. Segundo Goulart e Sampaio (1998), a pesquisa representa o 

processo formal e organizado que tem como objetivo descobrir respostas para 

problemas mediante a utilização de método científico. De acordo com Salomon (1996, 

p.107), "uma atividade é considerada científica quando: a) produz ciência; b) ou dela 

deriva; c) acompanha seu modelo de tratamento". Define ainda a metodologia 

científica como a "concreção da atividade científica, ou seja, a pesquisa e o tratamento 

por escrito de questões abordadas metodologicamente." 

 

Quanto à natureza do estudo, trata-se de uma pesquisa descritiva com abordagem 

quantitativa. Para Hussey e Collis (2005), 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.  

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. 

 

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. Para Collins e Hussey (2005).  Oliveira (2001) esclarece 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 situam sob o domínio da estatística 

e suas ramificações. Gil (1999) 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 de os resultados. 

 

Para a etapa I, de criação do instrumento de coleta de dados, foram considerados os 

construtos relevantes, apresentados na literatura, que se relacionam com a formação 



   

 

 

da lealdade, aplicada ao ambiente universitário. Portanto o instrumento de coleta de 

dados foi constituído por um questionário estruturado composto por quatorze seções, 

sendo as três primeiras dedicadas à caracterização da amostra, sete seções para 

explorar a dimensão imagem, e uma seção para cada construto adicional do modelo 

conceitual. As questões formuladas nestas seções estão fundamentadas nos 

conceitos pesquisados no referencial teórico e dirigidos para um público em formação 

universitária, que possui características bem específicas. Foi aplicado o pré-teste do 

questionário com um grupo de alunos da educação superior. 

 

Portanto o universo conceitual da investigação pode ser considerado como formado 

por estudantes de nível universitário, que em 2016 podia ser estimado em cerca de 8 

milhões de elementos. O universo com acessibilidade para o presente estudo foi 

constituído pelos alunos matriculados no Centro Universitário denominado IESP – 

Instituição de Educação Superior Pesquisada, que possui aproximadamente 35 mil 

universitários. 

 

A pesquisa foi conduzida por meio de questionário online enviado via e-mail para 482 

universitários da instituição supra mencionada. 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 amostra inicial de 482 

pesquisados, foram obtidos 313 questionários completamente respondidos. 

 

Para avaliar o tamanho da amostra obtida na pesquisa podem ser utilizados critérios 

da análise uni e multivariada. Norteando pelo critério de dimensionamento da amostra 

da análise univariada pode-se empregar a fórmula descrita por Levine, Berenson e 

Stephan (2000) para encontrar o tamanho mínimo da amostra com propósito de obter 

intervalos com confiança e margem de erro especificados. 

 

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.  

 

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 cerca de 35 mil 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 então igual a 380 questionários respondidos. 

Como a amostra obtida foi constituída por 313 questionários válidos, para a confiança 

de 95%, implica uma margem de erro de 5,5 %. 

 

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 65 questões referentes aos construtos, 

a amostra deveria conter de 325 a 650 respondentes. 

 

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 

 

Neste capítulo será a apresentação e análise dos resultados da pesquisa aplicada em 

campo, explorando e relacionando os construtos que compõem o modelo hipotético 

proposto: imagem, endosso social, emoção, satisfação e lealdade, no contexto dos 

universitários de uma instituição de educação superior privada.  

 

Serão explorados os seguintes conteúdos: 1) auditoria dos dados da pesquisa, por 

meio de MVA – Missing Value Analisys, e da análise de outliers (ou dados extremos); 

2) teste da escala utilizada para análise dos construtos do modelo, 3) análise 

estatística dos indicadores e dos construtos relativos ao questionário aplicado e 4) 

testes de relações de dependências estabelecidas no modelo analítico por meio de 

equações estruturais. 

 

4.1 Auditagem dos dados da pesquisa 

 

As questões do questionário aplicado eram de preenchimento obrigatório, evitando 

assim dados ausentes no conjunto de indicadores formadores dos construtos do 

modelo aplicado, bem como nas variáveis de caracterização da amostra. 

 

Com o objetivo de identificar possíveis outliers univariados, realizou-se a 

padronização das variáveis (Z) e, em seguida, foram avaliados os casos de Zescore 

maior que 3,29 para a referida variável. A técnica de padronização dos indicadores 

consiste em expressar as variáveis em termos de unidades de desvio padrão. A 

operacionalização consiste em subtrair a variável da sua média e dividi-la pelo desvio 

padrão, de modo que tenha média zero e variância igual a um. A fórmula para a 

padronização das variáveis está apresentada na Equação 4.  

 

Z =  
(X − X̅)

σ
 

Equação 4 – Padronização das variáveis  

Fonte: Levine, D. M., & All, E. (2000). 

 



   

 

 

A medida D² de Mahalanobis é constantemente utilizada para identificação de outliers 

multivariados. De acordo com Hair, Black, Anderson, & Tathan (2009), tal medida 

verifica a posição de cada observação comparada com o centro de todas as 

observações em um conjunto de variáveis, sendo que, ao final, é realizado um teste 

qui-quadrado.  

 

Essa medida possibilita obter a posição de cada observação comparada com o 

centroide de todos os dados, em um conjunto de variáveis. O teste de qui-quadrado é 

realizado para identificar combinações atípicas no conjunto das variáveis observáveis. 

Valores mais elevados de D² representam observações muito afastadas da 

distribuição geral de observações neste espaço multidimensional. Os indivíduos que 

apresentam uma significância da medida inferior a 0,001 podem ser considerados 

outliers multivariados. 

 

Nos testes aplicados nessa pesquisa foram detectados 37 outliers univariados e 41 

outliers multivariados. 

 

Por acreditar-se que as observações frequentemente sejam casos válidos da 

população e que, caso sejam eliminadas, podem limitar a generalidade da análise 

multivariada, apesar de possivelmente melhorar seus resultados (Hair et al., 2009), 

muitas vezes opta-se por não excluir nenhum dos casos, procedimento adotado nesta 

dissertação. 

 

4.2 - Linearidade dos dados 

 

Segundo Hair, Black, Anderson e Tathan (2009) muitas das técnicas multivariadas, 

incluindo a modelagem de equações estruturais, utilizada na presente dissertação, 

são baseadas em medidas correlacionais de associação. Por isso, é importante 

verificar se a relação entre os indicadores em questão é linear (e não quadrática, por 

exemplo), por isso o cálculo das correlações é feito e sua significância é testada. 

 

Inicialmente foi aplicado o Teste de Bartlett de significância geral de todas as 

correlações em uma matriz de correlação (Hair et al., 2009). O Teste de Bartlett 



   

 

 

examina as correlações entre as variáveis de cada constructo e avalia se, 

coletivamente, existe inter-correlação significante. Caso o teste seja significativo, 

indica que há linearidade dos dados.  

 

A Figura 5 a seguir mostra existe significância estatística das correlações entre as 

variáveis, indicando a presença de linearidade dos dados. Reforçando a indicação da 

presença de linearidade dos dados. 

 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .942 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 18598.057 

Df 2080 

Sig. .000 

 

Figura 5 - Teste de Bartlett 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Além do teste de Bartlett´s, a matriz de correlações entre os indicadores revelou que 

mais de 99% das correlações existentes entre os pares de indicadores mostraram-se 

significativas ao nível de 95% de confiança, suportando a suposição de relação linear 

entre as variáveis. 

 

4.3 Normalidade dos dados 

 

O teste K-S de Kolmogorov-Smirnov mostrou que as variáveis observáveis não 

seguem a Distribuição Normal. A Distribuição Normal é uma distribuição de 

probabilidade amplamente conhecida e utilizada. As principais técnicas estatísticas 

são baseadas na Distribuição Normal, assumindo que os dados estão igualmente 

distribuídos ao redor da média, em “formato de sino”. Logo, o termo normalidade do 

indicador é relativo à suposição de que os dados seguem Distribuição Normal, o que 

frequentemente não é o caso observado. “Desvios de Normalidade” são referentes 

aos indicadores que não seguem Distribuição Normal e, consequentemente, não 

podem ser usados em técnicas que utilizam esta distribuição de probabilidade. 

 



   

 

 

Nessa dissertação, o teste K-S de Kolmogorov-Smirnov constatou que todas as 

variáveis observáveis, ou indicadores, não seguem a Distribuição Normal, como pode 

ser constatado no Apêndice A, Tabela A1 – Teste de Normalidade. O fato de que os 

dados obtidos na presente pesquisa estarem em uma escala discreta e finita e não 

adequarem à Distribuição Normal, típica de uma variável contínua, dificulta a utilização 

da técnica de equações estruturais CBSEM – Covariance Based Structural Equation 

Modeling (Marôco, 2010). Entretanto, o método PLS – Partial Least Square estimation 

não requer a condição da normalidade das variáveis observáveis e, portanto, foi 

adotado nesta dissertação.  

 

4.4 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. O modelo proposto na pesquisa está 

representado na Figura 6. 

 



   

 

 

 

Figura 6 – Modelo de equações estruturais 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.



   

 

 

A Figura 7 procura ilustrar o modelo analítico, composto pelas dimensões de primeira 

e segunda ordem, ocultando as variáveis observáveis dos construtos de primeira 

ordem não formadores do construto de segunda ordem “Imagem”. O propósito desta 

representação é enfatizar o papel do construto Imagem como proposto pelos autores 

Barich e Kotler (1991). 

 

 

 

Figura 7 – Construtos de primeira e segunda ordem 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

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 0,60 são 

consideradas aceitáveis para certificar a confiabilidade do indicador (Hulland, 1999). 

 

Resolvendo o modelo conceitual apresentado na Figura 7, obtêm-se as cargas 

fatoriais e os coeficientes de caminho, apresentados na Figura 8.  



   

 

 

 

Figura 8 – Relações estruturais presentes no modelo conceitual 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A Tabela 1 a seguir apresenta as cargas fatoriais dos indicadores presentes no 

modelo analítico da presente dissertação.  

 

Tabela 1  
Cargas fatoriais 

CARGAS FATORIAIS DO CONSTRUTO IMAGEM 

INDICADORES CONSTRUTO 

 
QE - Professores e 

qualidade de ensino 

QE1: Os professores dominam o conteúdo das disciplinas. 0,809 

QE2: Os professores são comprometidos com a qualidade de ensino. 0,829 

QE3: Os professores têm boa didática. 0,749 

QE4: Os professores possuem titulação acadêmica requerida. 0,747 

QE5: Os professores são renomados no mercado. 0,768 

QE6: Os professores possuem experiência de mercado. 0,816 

QE7: Oferece ensino capaz de aliar a teoria à prática. 0,797 

QE8: Tem qualidade de ensino. 0,878 

QE9: Tem grade curricular de boa qualidade. 0,800 



   

 

 

 ST – Status 

ST1: É frequentada por alunos de elevado nível social. 0,717 

ST2: É uma instituição chique. 0,863 

ST3: É o lugar onde as pessoas bem sucedidas estudam/estudaram. 0,872 

ST4: É um lugar onde estudam as pessoas com quem eu quero 
conviver. 

0,782 

 
RR - Reputação, 

tradição, 
reconhecimento 

RR1: Tem nome reconhecido pelo mercado. 0,901 

RR2: Oferece um diploma bastante valorizado no mercado de 
trabalho. 

0,931 

RR3: Tem boa reputação no mercado. 0,913 

RR4:  É uma das líderes no setor educacional. 0,899 

RR5:  As empresas contratam profissionais formados pela IES. 0,879 

RR6:  Tem tradição no setor educacional. 0,901 

 
SR - Sucesso 

profissional e pessoal  

SR1:  Significa melhoria na minha vida. 0,886 

SR2:  Representa a possibilidade de se conseguir um bom emprego. 0,945 

SR3:  Significa ter maiores chances de sucesso profissional. 0,962 

SR4:  Representa maior facilidade de acesso ao mercado de trabalho. 0,892 

  
AL - Acessibilidade e 

localização 

AL1: Fica em local de fácil acesso. 0,879 

AL2: Fica localizada em uma região central da cidade. 0,848 

AL3: Fica perto da minha casa. 0,551 

AL4: Fica perto do meu trabalho. 0,494 

 IF – Infraestrutura 

IF1: Tem instalações com boa aparência. 0,894 

IF2: Possui instalações modernas. 0,910 

IF3: Possui boa infraestrutura (sala/laboratórios/biblioteca). 0,911 

IF4: Possui instalações amplas. 0,884 

IF5: É moderna. 0,938 

 
AE - Atividades 

extracurriculares 

AE1: Oferece a possibilidade de participação em pesquisas 
acadêmicas. 

0,855 

AE2: Possibilita a realização de projetos sociais de extensão 
universitária. 

0,910 

AE3: Oferece programa de orientação de carreira. 0,879 

AE4: Possibilita a realização de bons estágios. 0,804 

  
Ofertas de bolsas, 

descontos e 
financiamentos 

OB1: Oferece bolsas e/ou descontos nas mensalidades. 0,917 



   

 

 

OB2: Oferece financiamento das mensalidades 0,920 

  
Permite a viabilização 

da graduação 

PG1: É a única que oferece o curso que eu escolhi. 0,606 

PG2: Oferece maior flexibilidade de horários. 0,854 

PG3: Tem um nível de exigência que me permite conciliar os estudos 
com o meu trabalho. 

0,773 

CARGAS FATORIAIS DO CONSTRUTO ENDOSSO SOCIAL 
ES1: Foi indicado por professores e/ou funcionários da própria 
instituição. 

0,624 

ES2: É a IES onde os colegas de trabalho estudam. 0,793 

ES3: É onde os meus amigos estudam. 0,805 

ES4: É onde os meus parentes estudam. 0,739 

ES5: Foi indicada pelos meus colegas de trabalho. 0,767 

EM6: Foi indicado por alunos ou ex-alunos da própria instituição. 0,731 

CARGAS FATORIAIS DO CONSTRUTO EMOÇÃO 

EM1: Fez-me sentir confiante. 0,916 

EM2: Fez-me sentir orgulhoso. 0,928 

EM3: Fez-me sentir feliz. 0,943 

EM4: Fez-me sentir tranquilo. 0,904 

EM5: Fez-me sentir entusiasmado. 0,933 

CARGAS FATORIAIS DO CONSTRUTO SATISFAÇÃO 

SA1: Estou satisfeito com a IES onde estudo. 0,873 

SA2: Estou satisfeito com os meus colegas de Faculdade. 0,803 

SA3: Sinto-me satisfeito com os meus professores. 0,844 

SA4: Sinto-me satisfeito com o meu curso de graduação. 0,818 

SA5: Estou satisfeito com a infraestrutura da Faculdade. 0,722 

CARGAS FATORIAIS DO CONSTRUTO LEALDADE 

LD1: Eu recomendaria a IES para outras pessoas que desejam fazer 
uma graduação. 

0,929 

LD2: Eu escolheria a IES para realizar uma pós-graduação ou outro 
curso de formação complementar. 

0,928 

LD3: Eu escolheria a IES para realizar outro curso de graduação. 0,910 

LD4: Eu divulgo uma imagem positiva da instituição para as pessoas 
com quem convivo. 

0,901 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Todos os indicadores apresentaram cargas fatoriais acima de 0,60, com exceção de 

AL3 e AL4, que foram a seguir excluídos do modelo. Após a exclusão das variáveis 

observáveis AL3 e AL4, os indicadores AL1 e AL2 da dimensão AL - Acessibilidade e 



   

 

 

localização, tiveram suas cargas fatoriais elevadas conforme mostra a Tabela 2 com 

as cargas fatoriais finais do construto AL. 

 

Tabela 2  
Cargas fatoriais finais 

 

Construto: AL - Acessibilidade e 
localização 

Indicadores  
Cargas fatoriais 

iniciais 

Cargas fatoriais 
finais 

AL1: Fica em local de fácil acesso. 0,879 0,913 

AL2: Fica localizada em uma região central da 
cidade. 

0,848 0,903 

AL3: Fica perto da minha casa. 0,551   

AL4: Fica perto do meu trabalho. 0,494   

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Após excluídas as variáveis observáveis AL3 e AL4, as relações entre os indicadores 

e seus construtos de primeira ordem e entre as dimensões de primeira e segunda 

ordem, podem ser representadas pela Figura 9. 

 

 

Figura 9 - Relações estruturais entre as dimensões do modelo 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 



   

 

 

A confiabilidade da consistência interna da escala foi testada por meio do coeficiente 

Alfa de Cronbach e pela Confiabilidade Composta. O coeficiente Alfa de Cronbach 

(A.C.) é um índice que representa a proporção da variância total do construto latente 

que está sendo mensurado explicado pelos indicadores. A Confiabilidade Composta 

(C.C.) é a medida do grau em que um conjunto de variáveis observáveis de um 

construto é internamente consistente em suas mensurações. De acordo com 

Tenenhaus, Vinzi, Chatelin e Lauro (2005), os indicadores A.C. e C.C. devem ser 

maiores que 0,70 para indicação de confiabilidade do constructo, sendo que, para 

autores como Hair et al. (2009), valores acima de 0,60 também são aceitos. Todos os 

construtos, constantes no modelo final, atenderam a condição de Alfa de Cronbach e 

Confiabilidade Composta acima de 0,60, conforme apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3  
Medidas de confiabilidade da escala 

 
Variância Média 
Extraída (AVE) 

Confiabilidade 
composta 

Alfa de 
Cronbach 

AE 0,745 0,921 0,885 

AL 0,510 0,797 0,700 

EMOCAO 0,855 0,967 0,958 

ENDOSSO 0,556 0,882 0,840 

IF 0,824 0,959 0,946 

LEALDADE 0,841 0,955 0,937 

OB 0,844 0,915 0,815 

PG 0,565 0,793 0,628 

QE 0,640 0,941 0,929 

RR 0,817 0,964 0,955 

SATISFAÇÃO 0,662 0,907 0,872 

SR 0,850 0,958 0,941 

ST 0,658 0,884 0,826 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Segundo as orientações de Hair et al. (2009), a validade de um construto é composta 

de quatro componentes: validade convergente, validade discriminante, validade de 

face e validade nomológica. Para examinar a validade convergente, que representa a 

avaliação do grau em que as medidas do mesmo conceito estão correlacionadas, foi 

utilizado o critério proposto por Fornell e Larcker (1981). Tal critério propõe que há 

validação quando a Variância Média Extraída – AVE for superior a 50% (Henseler, 

Ringle & Sinkovics, 2009) ou 40% (Nunnaly & Bernstein, 1994). A AVE indica o 



   

 

 

percentual médio de variância compartilhada entre o construto latente e seus 

indicadores. Todos os construtos, constantes no modelo final, acataram o critério de 

AVE – Average Variance Extracted, acima de 0,50, atendendo ao critério de validade 

convergente da escala. 

 

Para a avaliação de validade discriminante, grau em que um construto é 

verdadeiramente diferente dos demais, os indicadores devem se relacionar mais 

fortemente com os construtos, aos quais fazem referência do que com outros 

construtos presentes no modelo. 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. A validade 

discriminante é verificada quando todos os construtos apresentam variâncias 

extraídas maiores do que as respectivas variâncias compartilhadas. Na Tabela 4, 

optou-se por comparar a raiz quadrada das variâncias médias extraídas (AVE) com o 

coeficiente de correlação, procedimento equivalente ao proposto acima. Em todos os 

construtos a AVE – Average Variance Extracted mostrou-se superior à variância 

compartilhada, como mostra a Tabela 4. 



   

 

 

Tabela 4  
Comparação da variância extraída (AVE) com a variância compartilhada 

 

Observação: A diagonal da matriz mostra a raiz quadrada da AVE, enquanto as células abaixo contêm os coeficientes de correlação. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

AE AL EMOCAO ENDOSSO IF LEALDADE OB PG QE RR SATISFAÇÃO SR ST

AE 0,863

AL 0,483 0,715

EMOCAO 0,619 0,490 0,925

ENDOSSO 0,407 0,276 0,454 0,745

IF 0,626 0,486 0,566 0,316 0,908

IMAGEM 0,806 0,626 0,761 0,454 0,758

LEALDADE 0,582 0,456 0,785 0,376 0,521 0,917

OB 0,446 0,336 0,458 0,179 0,446 0,418 0,919

PG 0,390 0,259 0,422 0,524 0,385 0,415 0,314 0,752

QE 0,570 0,384 0,537 0,288 0,456 0,567 0,321 0,329 0,800

RR 0,575 0,436 0,652 0,335 0,474 0,671 0,355 0,403 0,538 0,904

SATISFAÇÃO 0,662 0,508 0,806 0,431 0,638 0,813 0,445 0,468 0,659 0,627 0,814

SR 0,567 0,562 0,594 0,363 0,470 0,582 0,404 0,318 0,482 0,648 0,571 0,922

ST 0,519 0,362 0,569 0,417 0,570 0,535 0,285 0,476 0,407 0,659 0,575 0,498 0,811
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O poder discriminante da escala pode ainda ser verificado pelo critério das cargas 

fatoriais cruzadas, mostradas na Tabela 5. Como mostra esta figura, a carga fatorial 

de cada indicador com o construto que reflete é 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 comprovada. 

Tabela 5  
Cargas fatoriais cruzadas  

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

AE AL EMOCAO ENDOSSO IF LEALDADE OB PG QE RR SATISFAÇÃO SR ST

AE1 0,855 0,426 0,566 0,352 0,600 0,536 0,432 0,395 0,518 0,503 0,598 0,514 0,505

AE2 0,910 0,494 0,549 0,316 0,585 0,529 0,451 0,345 0,529 0,531 0,586 0,565 0,469

AE3 0,879 0,324 0,500 0,348 0,534 0,438 0,326 0,286 0,465 0,440 0,547 0,438 0,405

AE4 0,804 0,347 0,519 0,399 0,428 0,499 0,315 0,313 0,448 0,508 0,551 0,426 0,405

AL1 0,457 0,913 0,468 0,246 0,441 0,420 0,322 0,226 0,374 0,437 0,507 0,559 0,327

AL2 0,388 0,903 0,425 0,191 0,386 0,453 0,335 0,202 0,402 0,411 0,460 0,521 0,321

EM1 0,625 0,476 0,916 0,451 0,577 0,700 0,453 0,389 0,540 0,590 0,752 0,535 0,509

EM2 0,587 0,486 0,928 0,402 0,518 0,765 0,453 0,401 0,531 0,644 0,748 0,585 0,546

EM3 0,557 0,473 0,943 0,406 0,528 0,765 0,440 0,379 0,483 0,593 0,773 0,533 0,512

EM4 0,525 0,399 0,904 0,455 0,486 0,672 0,383 0,393 0,466 0,557 0,702 0,505 0,519

EM5 0,568 0,439 0,933 0,386 0,506 0,724 0,385 0,391 0,462 0,627 0,747 0,587 0,548

ES1 0,248 0,188 0,252 0,624 0,160 0,195 0,127 0,360 0,205 0,200 0,215 0,215 0,258

ES2 0,298 0,102 0,281 0,793 0,200 0,261 0,063 0,410 0,215 0,223 0,319 0,299 0,296

ES3 0,420 0,257 0,417 0,805 0,310 0,365 0,193 0,426 0,305 0,359 0,406 0,380 0,403

ES4 0,256 0,186 0,306 0,739 0,221 0,213 0,102 0,362 0,134 0,196 0,269 0,204 0,277

ES5 0,298 0,153 0,320 0,767 0,259 0,207 0,140 0,401 0,186 0,186 0,285 0,197 0,297

ES6 0,264 0,182 0,403 0,731 0,233 0,372 0,157 0,382 0,213 0,283 0,372 0,274 0,301

IF1 0,567 0,424 0,528 0,277 0,894 0,465 0,414 0,341 0,441 0,441 0,578 0,420 0,507

IF2 0,574 0,414 0,536 0,305 0,910 0,458 0,394 0,338 0,383 0,449 0,545 0,440 0,560

IF3 0,551 0,418 0,492 0,296 0,911 0,490 0,398 0,351 0,429 0,415 0,582 0,447 0,502

IF4 0,574 0,402 0,499 0,283 0,884 0,443 0,404 0,352 0,405 0,422 0,585 0,421 0,457

IF5 0,575 0,413 0,513 0,274 0,938 0,509 0,414 0,365 0,410 0,422 0,604 0,407 0,557

LD1 0,555 0,483 0,745 0,351 0,471 0,929 0,406 0,384 0,521 0,624 0,759 0,573 0,488

LD2 0,542 0,404 0,749 0,380 0,471 0,928 0,379 0,382 0,525 0,662 0,766 0,538 0,551

LD3 0,501 0,375 0,686 0,355 0,416 0,909 0,332 0,395 0,482 0,583 0,718 0,473 0,505

LD4 0,534 0,495 0,695 0,293 0,550 0,901 0,413 0,364 0,551 0,588 0,738 0,546 0,419

OB1 0,390 0,314 0,415 0,184 0,423 0,368 0,918 0,308 0,277 0,319 0,390 0,393 0,273

OB2 0,430 0,349 0,426 0,145 0,397 0,400 0,919 0,269 0,312 0,334 0,428 0,350 0,251

PG1 0,137 0,080 0,137 0,347 0,151 0,143 0,094 0,610 0,078 0,209 0,154 0,132 0,295

PG2 0,328 0,145 0,340 0,437 0,316 0,334 0,285 0,855 0,234 0,365 0,384 0,262 0,421

PG3 0,356 0,267 0,404 0,400 0,349 0,394 0,275 0,770 0,357 0,310 0,439 0,286 0,350

QE1 0,405 0,301 0,433 0,145 0,362 0,437 0,271 0,217 0,809 0,377 0,498 0,344 0,283

QE2 0,428 0,296 0,465 0,158 0,399 0,473 0,264 0,210 0,828 0,375 0,577 0,346 0,342

QE3 0,444 0,209 0,380 0,280 0,293 0,406 0,190 0,278 0,748 0,345 0,500 0,260 0,301

QE4 0,427 0,360 0,322 0,114 0,342 0,368 0,290 0,165 0,748 0,371 0,404 0,349 0,257

QE5 0,444 0,367 0,392 0,235 0,356 0,438 0,246 0,342 0,769 0,518 0,496 0,421 0,414

QE6 0,496 0,377 0,369 0,180 0,336 0,418 0,204 0,255 0,816 0,502 0,463 0,379 0,318

QE7 0,502 0,344 0,514 0,322 0,392 0,500 0,301 0,297 0,797 0,452 0,588 0,422 0,328

QE8 0,487 0,408 0,513 0,303 0,403 0,541 0,276 0,288 0,877 0,427 0,647 0,432 0,334

QE9 0,461 0,384 0,456 0,315 0,387 0,484 0,264 0,297 0,800 0,481 0,552 0,487 0,339

RR1 0,456 0,393 0,579 0,285 0,409 0,580 0,307 0,361 0,443 0,901 0,525 0,502 0,605

RR2 0,515 0,432 0,595 0,329 0,413 0,600 0,315 0,373 0,464 0,931 0,556 0,606 0,630

RR3 0,520 0,431 0,588 0,322 0,390 0,645 0,273 0,387 0,509 0,913 0,573 0,569 0,577

RR4 0,578 0,430 0,564 0,282 0,431 0,624 0,320 0,359 0,527 0,899 0,598 0,587 0,565

RR5 0,523 0,398 0,585 0,308 0,469 0,581 0,372 0,361 0,509 0,879 0,562 0,650 0,563

RR6 0,523 0,447 0,623 0,292 0,455 0,607 0,338 0,347 0,465 0,901 0,580 0,596 0,636

SA1 0,616 0,513 0,745 0,403 0,605 0,835 0,426 0,446 0,566 0,591 0,872 0,531 0,516

SA2 0,488 0,356 0,646 0,364 0,388 0,602 0,289 0,362 0,443 0,501 0,803 0,443 0,459

SA3 0,587 0,486 0,651 0,328 0,474 0,655 0,403 0,363 0,719 0,509 0,844 0,485 0,407

SA4 0,453 0,418 0,674 0,313 0,362 0,685 0,302 0,354 0,486 0,519 0,816 0,469 0,458

SA5 0,543 0,376 0,544 0,344 0,785 0,488 0,385 0,371 0,452 0,411 0,727 0,380 0,505

SR1 0,472 0,545 0,531 0,295 0,426 0,546 0,382 0,298 0,455 0,577 0,569 0,886 0,472

SR2 0,527 0,555 0,544 0,334 0,430 0,535 0,362 0,297 0,446 0,614 0,513 0,945 0,459

SR3 0,530 0,597 0,555 0,334 0,457 0,543 0,374 0,294 0,469 0,618 0,523 0,962 0,487

SR4 0,562 0,494 0,560 0,375 0,422 0,521 0,373 0,284 0,407 0,580 0,501 0,892 0,418

ST1 0,314 0,136 0,269 0,261 0,219 0,258 0,090 0,309 0,225 0,422 0,270 0,260 0,717

ST2 0,440 0,297 0,448 0,353 0,649 0,448 0,247 0,396 0,318 0,523 0,486 0,403 0,864

ST3 0,407 0,291 0,470 0,372 0,457 0,462 0,253 0,458 0,387 0,610 0,471 0,474 0,872

ST4 0,501 0,389 0,609 0,348 0,453 0,520 0,293 0,364 0,363 0,560 0,585 0,440 0,781
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A validade de face demonstra a consistência do conteúdo de cada variável observável 

com o construto que ele mede. A validade de face para todas as escalas utilizadas 

durante o desenvolvimento da pesquisa pode ser garantida por meio da escolha de 

escalas já utilizadas e adaptadas pela literatura, a tradução criteriosa destas escalas 

para o português e a avaliação de cada indicador por pesquisadores experientes. Um 

dos papéis da orientação e da defesa da dissertação é garantir a validade de face da 

escala utilizada na pesquisa. A presença do orientador durante o desenvolvimento da 

pesquisa e de nomeados pesquisadores na banca de defesa da dissertação garante 

a confirmação da validade de face da escala construída para a presente investigação. 

 

A validade nomológica é o grau em que determinado construto se comporta como 

previsto dentro de uma rede conceitual de relações – ou rede nomológica (Cronbach 

& Meehel 1955). A validade nomológica da escala utilizada na presente pesquisa está 

fundamentada na literatura apresentada no referencial teórico da dissertação. Os 

construtos, que são os pilares do modelo analítico, foram extensivamente estudados, 

enquanto as questões formuladas no questionário estão estribadas na teoria e em 

pesquisas realizadas sobre o tema da investigação. As variâncias compartilhadas 

presentes na Tabela 4, acima apresentada, confirmam que os construtos relacionam-

se entre si conforme preconizado pela teoria, sustentando a validade nomológica da 

escala. 

 

Depois de confirmadas a validade convergente, a validade discriminante, a validade 

de face e a validade nomológica da escala, é à seguir analisado o desempenho dos 

indicadores e dos construtos que refletem. A Tabela A2 – Estatística dos Indicadores 

mostra a média e o desvio padrão de cada indicador presente no modelo conceitual, 

que pelo volume de informações não diretamente associados ao modelo e aos 

objetivos estabelecidos na presente investigação, foi disposta no Apêndice B. 

 

Entretanto uma apreciação das avaliações atribuídas pelos alunos sobre as principais 

dimensões do modelo foi realizada. Para analisar a avaliação atribuída pelos alunos 

aos construtos formadores da Imagem em estudo, foram calculados a média e o 

desvio-padrão de cada fator presentes na dimensão da Imagem, apresentados na 

Tabela 6. 
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Tabela 6   

Estatística descritiva dos construtos da Imagem 

  
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

AE Imagem: Atividades extracurriculares 313 ,00 10 7,51 2,01 

AL Imagem: Acessibilidade e localização 313 ,00 10 8,90 1,53 

IF Imagem: Infraestrutura 313 ,00 10 7,18 2,19 

OB Imagem: Ofertas de bolsas, descontos ou financiamento 313 ,00 10 7,61 2,33 

PG Imagem: Permite a viabilização da graduação 313 ,00 10 5,14 2,33 

QE Imagem: Professores e qualidade de ensino 313 4,33 10 8,71 1,15 

RR Imagem: Reputação, tradição, reconhecimento 313 2,91 10 8,24 1,57 

SR Imagem: Sucesso profissional e pessoal 313 1,57 10 8,65 1,47 

ST Imagem: Status 313 ,78 10 6,41 1,83 

Valid N (listwise) 313         

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

 

O fator que apresentou a melhor a avaliação pelos discentes foi AL – Acessibilidade 

e localização, com média 8,90 e desvio-padrão de 1,53. O fator com a pior avaliação 

foi PG – Permite a viabilização da graduação, com média 5,14 e desvio-padrão de 

2,33. 

 

Para comparar os construtos do núcleo do modelo de formação da Lealdade, foi obtida 

a Tabela 7, que apresenta a média e o desvio-padrão das dimensões: emoções, 

endosso, imagem, satisfação e lealdade. 

 

    Tabela 7  

Construtos do modelo da formação da Lealdade 

  
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

EMOÇÕES 313 ,00 10,00 7,34 2,20 

ENDOSSO 313 ,00 10,00 4,43 2,66 

IMAGEM 313 3,42 9,94 7,97 1,27 

LEALDADE 313 ,00 10,00 7,81 2,29 

SATISFAÇÃO 313 ,00 10,00 7,58 1,86 

Valid N (listwise) 313         

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O construto que apresentou a melhor a avaliação pelos discentes, com menor 

oscilação das notas dadas, foi a Imagem, com média 7,97 e desvio-padrão de 1,27. A 
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Dimensão com a pior avaliação e concomitantemente maior oscilação das notas 

dadas foi Endosso Social, com média 4,43 e desvio-padrão de 2,66. A lealdade dos 

alunos para a instituição teve uma avaliação média de 7,81 em uma escala de zero a 

dez, que somente poderá ser qualificada se comparada com avaliações de outras IES 

concorrentes. 

 
Tem especial interesse para a presente dissertação, encontrando-se manifesto nos 

objetivos específicos formulados, a investigação das relações existentes entre os 

construtos sustentadores do modelo analítico proposto. Tais relações de influência 

estão presentes na Figura 8 – Relações estruturais entre as dimensões do modelo, 

obtida previamente com a finalidade de elaboração do teste da escala. As relações 

existentes no modelo serão a seguir exploradas. 

 

A Tabela 8 apresenta os coeficientes padronizados da relação linear de influência 

entre os construtos, apresentados na Figura 9.  

 

 
Tabela 8  
Coeficiente Estrutural = Impacto Direto 

  LEALDADE SATISFAÇÃO 

EMOCAO   0,4479 

ENDOSSO   0,0208 

IMAGEM 0,262 0,4574 

SATISFAÇÃO 0,602   

            Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

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 9 apresenta os impactos diretos, indiretos e 

totais das relações apresentadas no modelo conceitual. 
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Tabela 9  
Impacto direto, indireto e total sobre a satisfação e a lealdade 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Portanto, além do impacto direto da Imagem e da Satisfação sobre a Lealdade, é 

importante reconhecer também o impacto total que cada construto exerce sobre a 

Lealdade. O impacto total corresponde ao impacto direto somado às influências 

indiretas que são obtidas pela multiplicação dos coeficientes de caminho do construto 

em foco sobre a Lealdade. O impacto direto encontra-se explicitado pelos coeficientes 

de caminho no modelo representado pela Figura 9. Apenas os construtos Imagem e 

Satisfação influenciam diretamente o construto Lealdade.  

 

É relevante observar que a Lealdade sofre os maiores impactos totais da Satisfação 

(0,602), da Imagem (0,537) e da Emoção (0,270). O construto Endosso Social exerce 

uma influência muito baixa, impacto total, sobre a Lealdade (0,013), podendo ser 

desconsiderado para o fenômeno da formação da lealdade, como será comprovado 

pelo teste dos coeficientes estruturais pelo método bootstrapping, apresentado na 

Tabela 10 a seguir. 

 

Para verificar a significância dos coeficientes de caminhos do modelo estabelecido, é 

aplicado o método “bootstrapping”, que consiste em gerar amostras aleatórias, a partir 

da amostra coletada. O diagrama do modelo contendo os valores da estatística t, em 

lugar dos coeficientes de caminho da Figura 9, está apresentado na Figura 10. 

 

 

SATISFAÇÃO LEALDADE SATISFAÇÃO LEALDADE SATISFAÇÃO LEALDADE

EMOCAO 0,448 0,270 0,448 0,270

ENDOSSO 0,021 0,013 0,021 0,013

IMAGEM 0,457 0,262 0,275 0,457 0,537

SATISFAÇÃO 0,602 0,602

IMAPCTO TOTALIMPACTO INDIRETOIMPACTO DIRETO
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Figura 10 – Estatística t dos coeficientes de caminho 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Para analisar a significância das relações entre os construtos Emoções, Endosso, 

Imagem, Satisfação e Lealdade é elaborada nas Tabelas 10 e 11 contendo a 

estatística t e a significância do teste t para as relações estabelecidas no modelo 

analítico. O teste das demais relações presentes no modelo conceitual foram 

dispostas no Apêndice C, Tabela A3 – Teste de significância das relações estruturais. 
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Tabela 10  
Teste de significância das cargas fatoriais pelo método “bootstrapping” – construto 
Imagem 

  
Amostra 
original (O) 

Média da 
amostra 
(M) 

Desvio Padrão 
(STDEV) 

Estatística T 
(|O/STDEV|) 

Valores 
de P 

AE -> IMAGEM 0,154 0,154 0,007 21,816 0,000 

AL -> IMAGEM 0,076 0,076 0,006 11,951 0,000 

IF -> IMAGEM 0,199 0,198 0,011 17,669 0,000 

OB -> IMAGEM 0,058 0,058 0,006 10,473 0,000 

PG -> IMAGEM 0,061 0,061 0,006 10,933 0,000 

QE -> IMAGEM 0,256 0,254 0,020 12,917 0,000 

RR -> IMAGEM 0,245 0,245 0,012 20,499 0,000 

SR -> IMAGEM 0,163 0,162 0,008 21,101 0,000 

ST -> IMAGEM 0,120 0,120 0,007 17,796 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Tabela 11  
Teste de significância das cargas fatoriais pelo método “bootstrapping”  

  
Amostra 
original (O) 

Média da 
amostra (M) 

Desvio Padrão 
(STDEV) 

Estatística T 
(|O/STDEV|) 

Valores 
de P 

EMOCAO -> SATISFAÇÃO 0,448 0,446 0,091 4,921 0,000 

ENDOSSO -> SATISFAÇÃO 0,021 0,025 0,029 0,709 0,479 

IMAGEM -> LEALDADE 0,262 0,257 0,076 3,458 0,001 

IMAGEM -> SATISFAÇÃO 0,457 0,457 0,083 5,516 0,000 

SATISFAÇÃO -> LEALDADE 0,602 0,608 0,071 8,466 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A significância do teste dos coeficientes estruturais (Valores P), presentes na Tabela 

10, mostraram-se inferiores a 0,05, constatando a validade do modelo fundamentado 

na teoria de Barich e Kotler (1991), para a formação da Imagem. Portanto os 

construtos de primeira ordem propostos por Barich e Kotler (1991) são formativos do 

construto de segunda ordem Imagem, tendo sido significativas todas as relações dos 

construtos de primeira ordem com a dimensão Imagem. 

 

O teste de significância para as relações envolvendo o núcleo do modelo estrutural, 

constituído pelas dimensões Imagem, Endosso, Emoções, Satisfação e Lealdade, 

mostrou os coeficientes estruturais significativos com exceção da relação de influência 

do Endosso sobre a Satisfação (Valor P = 0,479). Portanto, o modelo estrutural 

proposto pode ser, em parte, verificado. 
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5 – Considerações Finais 

 

Considerando a competição existente no setor educacional, torna-se 

progressivamente relevante o estudo e aplicações da teoria de marketing de 

relacionamento e em especial dos modelos de formação da lealdade, em Instituições 

de Educação Superior – IES.  Em consonância com o contexto vivenciado pelas IES, 

o presente estudo tem como propósito investigar o fenômeno da formação da 

Lealdade em uma instituição de educação superior. Nesta seção serão elencadas as 

conclusões, limitações e sugestões para novas pesquisas sobre o tema investigado. 

 

5.1 – Conclusões 

Para realizar a dissertação proposta conduziu-se inicialmente uma revisão da 

literatura, concentrando os estudos na dimensão da lealdade e nos construtos que a 

influenciam. Com base nestes estudos foram selecionados fatores presentes em 

modelos envolvendo o construto lealdade e de interesse para a pesquisa realizada. 

Desta forma trabalhou-se com os conceitos Lealdade, Satisfação, Imagem, Endosso 

Social e Emoções. Estes construtos estão amplamente descritos no referencial teórico 

e em particular, a dimensão Imagem recebeu atenção de renomados autores como 

Barich e Kotler. Portanto, para elaborar a dimensão Imagem foram considerados os 

fatores propostos pelos autores supra mencionados no modelo formulado de 

formação da imagem. Neste sentido, no modelo conceitual proposto na presente 

investigação, a dimensão imagem passou a constituir um construto de segunda 

ordem, formada pelos construtos de primeira ordem propostos por Barich e 

Kotler(1991). O núcleo do modelo analítico adotado na dissertação contempla a 

influência da Satisfação sobre a Lealdade, do Endosso Social e das Emoções sobre 

a Satisfação e o fator Imagem impactando sobre a Satisfação e a Lealdade. 

O estudo foi dirigido para obter as opiniões de estudantes de nível universitário, que 

em 2016 podia ser estimado em cerca de 8 milhões de alunos. A pesquisa foi 

conduzida por meio de questionário online enviado via e-mail para 482 universitários 

matriculados no Centro Universitário denominado IESP – Instituição de Educação 

Superior Pesquisada, que possui aproximadamente 35 mil alunos. Foram obtidos 313 
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questionários completamente respondidos, que permitiu realizar uma análise 

descritiva quantitativa. 

 

A apresentação e análise dos resultados foram iniciadas por uma auditoria nas 

respostas obtidas, por meio da identificação de dados ausentes e atípicos. Outro 

passo relevante foi o teste da escala utilizada na pesquisa, para isto foram verificadas 

a confiabilidade e a validade do questionário empregado. A confiabilidade foi 

verificada mediante a confiabilidade dos indicadores e a confiabilidade de consistência 

interna. Por outro lado, a validade da escala foi verificada testando a validade 

convergente e a validade discriminante. 

 

Após testada a escala utilizada no estudo, pode-se analisar as avaliações conferidas 

pelos universitários tanto para as variáveis observáveis quanto para os construtos que 

refletem. O construto que apresentou a melhor avaliação pelos discentes, com menor 

variação das notas dadas, foi a Imagem, com média 7,97 e desvio-padrão de 1,27. A 

Dimensão com a pior avaliação e simultaneamente maior dispersão das notas obtidas 

foi Endosso Social, com média 4,43 e desvio-padrão de 2,66. A lealdade dos alunos 

para a instituição teve uma avaliação média de 7,81 em uma escala de zero a dez, 

que somente poderá ser qualificada se comparada com avaliações de outras IES 

concorrentes. 

 

O estudo do modelo analítico proposto na presente investigação foi realizado 

empregando-se as técnicas de equações estruturais. Foram obtidos os coeficientes 

de caminho entre as relações existentes sendo testadas as suas significâncias. Os 

coeficientes estruturais representam o impacto direto nas relações existentes. 

Entretanto, 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. 

 

O construto que exerceu o maior impacto direto sobre a Satisfação foi a Imagem, 

seguido pela Emoção. O construto Endosso Social exerceu baixo impacto sobre a 

Satisfação do aluno, e inclusive não foi estatisticamente significativo. Esta constatação 
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leva à conclusão de que o endosso pode ser importante no processo decisório para 

escolha da instituição para a formação universitária, entretanto não impacta na 

satisfação do aluno na formação recebida. 

 

O maior impacto direto sobre a dimensão Lealdade, adveio do fator Satisfação, 

entretanto quando considera-se o impacto total o efeito da Imagem sobre a Lealdade 

aproxima-se do efeito que a Satisfação exerce, ficando entretanto abaixo desta. 

 

O estudo revelou a importância da Imagem para a formação da Lealdade e inclusive 

para a determinação da Satisfação do universitário. O construto Emoção também é 

relevante para a construção da Satisfação, estando bem próximo da contribuição da 

Imagem para a configuração da Satisfação do aluno. O modelo mostrou-se útil e válido 

para explicar a formação da lealdade em Instituições de Educação Superior. 

 

5.2 Limitações do estudo 

 

A principal limitação deste estudo está relacionada ao tamanho da amostra obtido, 

assim como na amostragem realizada. Considerando-se a existência de quatorze 

construtos no modelo e de sessenta e cinco variáveis observáveis, uma amostra ideal 

deveria conter entre 325 e 650 respondentes em contraposição aos 313 obtidos. 

Entretanto, o uso do SmartPLS, que mostra-se eficiente para o tratamento de 

pequenas amostras, de certa forma superou esta limitação. 

 

5.3 Sugestões de novos estudos 

 

Os estudos realizados sobre a formação da lealdade ainda carecem de pesquisas 

envolvendo outros construtos que a influenciam, possibilitando explorar novos 

modelos. Principalmente quando se trata do estudo da formação da lealdade em um 

público com características singulares, como os universitários, novas pesquisas são 

necessárias. Em particular uma pesquisa que possibilite a comparação de uma ou 

mais IES, tanto públicas quanto privadas, podem lançar luzes sobre o conhecimento 

existente.
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Apêndice A 

 

Tabela A1 - Teste de normalidade 

Parte I 

 

 

 

 

 

QE1: Os 

professor

es 

dominam 

o 

conteúdo 

das 

disciplina

s.

QE2: Os 

professor

es são 

comprom

etidos 

com a 

qualidade 

de ensino.

QE3: Os 

professor

es têm 

boa 

didática.

QE4: Os 

professor

es 

possuem 

titulação 

acadêmic

a 

requerida

QE5: Os 

professor

es são 

renomado

s no 

mercado.

QE6: Os 

professor

es 

possuem 

experiênci

a de 

mercado.

QE7: 

Oferece 

ensino 

capaz de 

aliar a 

teoria à 

prática.

QE8: Tem 

qualidade 

de ensino.

QE9: Tem 

grade 

curricular 

de boa 

qualidade.

ST1: É 

frequentad

a por 

alunos de 

elevado 

nível 

social.

ST2: É 

uma 

instituição 

chique.

ST3: É o 

lugar onde 

as 

pessoas 

bem 

sucedidas 

estudam/e

studaram.

ST4: É um 

lugar onde 

estudam 

as 

pessoas  

com quem 

eu quero 

conviver.

RR1: Tem 

nome 

reconheci

do pelo 

mercado.

313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313

Mean 8,77 8,66 7,97 9,33 8,73 9,06 8,35 8,56 8,44 6,33 5,78 6,38 7,19 8,49

Std. 

Deviation

1,290 1,446 1,747 1,015 1,442 1,277 1,721 1,556 1,766 2,033 2,313 2,382 2,251 1,613

Absolute ,216 ,197 ,151 ,345 ,227 ,308 ,176 ,187 ,195 ,109 ,148 ,142 ,154 ,211

Positive ,170 ,177 ,123 ,255 ,188 ,232 ,169 ,177 ,189 ,099 ,082 ,070 ,106 ,175

Negative -,216 -,197 -,151 -,345 -,227 -,308 -,176 -,187 -,195 -,109 -,148 -,142 -,154 -,211

3,828 3,487 2,675 6,109 4,017 5,452 3,106 3,309 3,457 1,931 2,612 2,514 2,726 3,740

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000Asymp. Sig. (2-tailed)

 

N

Normal 

Parametersa

,b

Most 

Extreme 

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
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Parte II 

 

 

 

 

 

 

 

 

RR2: 

Oferece 

um 

diploma 

bastante 

valorizado 

no 

mercado 

de 

trabalho.

RR3: Tem 

boa 

reputação 

no 

mercado.

RR4:  É 

uma das 

líderes no 

setor 

educacion

al.

RR5:  As 

empresas 

contratam 

profission

ais 

formados 

pela IES.

RR6:  Tem 

tradição 

no setor 

educacion

al.

SR1:  

Significa 

melhoria 

na minha 

vida.

SR2:  

Represent

a a 

possibilid

ade de se 

conseguir 

um bom 

emprego.

SR3:  

Significa 

ter 

maiores 

chances 

de 

sucesso 

profission

al.

SR4: 

Represent

a maior 

facilidade 

de acesso 

ao 

mercado 

de 

trabalho.

AL1: Fica 

em local 

de fácil 

acesso.

AL2: Fica 

localizada 

em uma 

região 

central da 

cidade.

AL3: Fica 

perto da 

minha 

casa.

AL4: Fica 

perto do 

meu 

trabalho.

313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313

Mean 8,19 8,27 8,25 8,08 8,10 8,84 8,67 8,68 8,36 8,78 9,02 6,36 5,95

Std. 

Deviation

1,765 1,737 1,661 1,772 1,921 1,501 1,593 1,569 1,749 1,721 1,653 3,255 3,598

Absolute ,179 ,206 ,188 ,182 ,209 ,263 ,252 ,248 ,183 ,266 ,315 ,146 ,144

Positive ,153 ,159 ,146 ,139 ,161 ,219 ,201 ,200 ,175 ,239 ,276 ,132 ,130

Negative -,179 -,206 -,188 -,182 -,209 -,263 -,252 -,248 -,183 -,266 -,315 -,146 -,144

3,164 3,646 3,325 3,227 3,689 4,657 4,462 4,381 3,237 4,701 5,576 2,583 2,549

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000Asymp. Sig. (2-tailed)

 

N

Normal 

Parametersa

,b

Most 

Extreme 

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
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Parte III 

 

 

 

 

 

 

 

 

IF1: Tem 

instalaçõe

s com boa 

aparência.

IF2: 

Possui 

instalaçõe

s 

modernas

.

 IF3: 

Possui 

boa 

infraestrut

ura 

(sala/labor

atórios/bib

lioteca).

IF4: 

Possui 

instalaçõe

s amplas.

IF5: É 

moderna.

AE1: 

Oferece a 

possibilid

ade de 

participaç

ão em 

pesquisas 

acadêmic

as.

AE2: 

Possibilita 

a 

realização 

de 

projetos 

sociais de 

extensão 

universitár

ia.

AE3: 

Oferece 

programa 

de 

orientação 

de 

carreira.

AE4: 

Possibilita 

a 

realização 

de bons 

estágios.

OB1: 

Oferece 

bolsas 

e/ou 

descontos 

nas 

mensalida

des.

OB2: 

Oferece 

financiam

ento das 

mensalida

des.

PG1: É a 

única que 

oferece o 

curso que 

eu 

escolhi.

PG2: 

Oferece 

maior 

flexibilidad

e de 

horários.

PG3: Tem 

um nível 

de 

exigência 

que me 

permite 

conciliar 

os 

estudos 

com o 

meu 

trabalho.

313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313

Mean 7,51 7,06 7,31 6,88 7,09 7,77 7,71 7,27 7,21 7,27 7,89 3,42 4,58 6,70

Std. 

Deviation

2,315 2,477 2,403 2,512 2,390 2,187 2,171 2,423 2,586 2,784 2,337 3,339 3,246 2,678

Absolute ,174 ,165 ,181 ,164 ,150 ,185 ,179 ,168 ,176 ,163 ,184 ,211 ,127 ,126

Positive ,141 ,118 ,132 ,107 ,112 ,154 ,146 ,130 ,140 ,163 ,184 ,211 ,127 ,109

Negative -,174 -,165 -,181 -,164 -,150 -,185 -,179 -,168 -,176 -,160 -,180 -,153 -,126 -,126

3,081 2,925 3,206 2,907 2,654 3,267 3,165 2,975 3,110 2,888 3,251 3,742 2,251 2,223

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000Asymp. Sig. (2-tailed)

 

N

Normal 

Parametersa

,b

Most 

Extreme 

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
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Parte IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ES1: Foi 

indicado 

por 

professor

es e/ou 

funcionári

os da 

própria 

instituição.

ES2: É a 

IES onde 

os 

colegas 

de 

trabalho 

estudam.

ES3:  É 

onde os 

meus 

amigos 

estudam.

ES4:  É 

onde os 

meus 

parentes 

estudam.

ES5:  Foi 

indicada 

pelos 

meus 

colegas 

de 

trabalho.

ES6:  Foi 

indicado 

por alunos 

ou ex-

alunos da 

própria 

instituição.

EM1: Fez-

me sentir 

confiante.

EM2: Fez-

me sentir 

orgulhoso.

EM3: Fez-

me sentir 

feliz.

EM4: Fez-

me sentir 

tranquilo.

EM5: Fez-

me sentir 

entusiasm

ado.

SA1: 

Estou 

satisfeito 

com a IES 

onde 

estudo

SA2: 

Estou 

satisfeito 

com os 

meus 

colegas 

de 

Faculdade

.

SA3: Sinto-

me 

satisfeito 

com os 

meus 

professor

es

SA4: Sinto-

me 

satisfeito 

com o 

meu curso 

de 

graduação

SA5: 

Estou 

satisfeito 

com a 

infraestrut

ura da 

Faculdade

313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313

Mean 4,08 4,72 5,50 3,71 3,32 5,11 7,35 7,56 7,55 6,86 7,35 7,56 7,42 7,79 8,17 6,66

Std. 

Deviation

3,619 3,539 3,263 3,565 3,551 3,878 2,272 2,280 2,363 2,541 2,443 2,324 2,344 2,006 2,140 2,740

Absolute ,212 ,174 ,113 ,189 ,256 ,159 ,134 ,152 ,170 ,127 ,146 ,167 ,172 ,151 ,196 ,153

Positive ,212 ,174 ,101 ,189 ,256 ,159 ,122 ,142 ,150 ,108 ,139 ,146 ,136 ,136 ,196 ,112

Negative -,130 -,132 -,113 -,149 -,175 -,146 -,134 -,152 -,170 -,127 -,146 -,167 -,172 -,151 -,181 -,153

3,748 3,078 2,000 3,351 4,532 2,805 2,364 2,695 3,005 2,253 2,576 2,951 3,043 2,679 3,464 2,715

,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000Asymp. Sig. (2-tailed)

 

N

Normal 

Parametersa

,b

Most 

Extreme 

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
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Parte V 

 

 

LD1: Eu recomendaria a IES 

para outras pessoas que 

desejam fazer uma graduação 

LD2: Eu escolheria a IES 

para realizar uma pós-

graduação ou outro curso de 

formação complementar

LD3: Eu escolheria a IES 

para realizar outro curso 

de graduação

LD4: Eu divulgo uma imagem 

positiva da instituição X para 

as pessoas com quem 

convivo.

313 313 313 313

Mean 7,91 7,68 7,56 8,05

Std. 

Deviation

2,378 2,607 2,766 2,307

Absolute ,208 ,216 ,196 ,199

Positive ,190 ,187 ,189 ,199

Negative -,208 -,216 -,196 -,188

3,676 3,822 3,466 3,516

,000 ,000 ,000 ,000Asymp. Sig. (2-tailed)

 

N

Normal 

Parametersa

,b

Most 

Extreme 

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
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 Apêndice B 

Tabela A2 – Estatísticas dos indicadores 

 N Minimum Maximum Mean

Std. 

Deviation

QE1: Os professores dominam o conteúdo das disciplinas. 313 4 10 8,77 1,290

QE2: Os professores são comprometidos com a qualidade de ensino. 313 0 10 8,66 1,446

QE3: Os professores têm boa didática. 313 0 10 7,97 1,747

QE4: Os professores possuem titulação acadêmica requerida 313 5 10 9,33 1,015

QE5: Os professores são renomados no mercado. 313 1 10 8,73 1,442

QE6: Os professores possuem experiência de mercado. 313 5 10 9,06 1,277

QE7: Oferece ensino capaz de aliar a teoria à prática. 313 0 10 8,35 1,721

QE8: Tem qualidade de ensino. 313 0 10 8,56 1,556

QE9: Tem grade curricular de boa qualidade. 313 0 10 8,44 1,766

ST1: É frequentada por alunos de elevado nível social. 313 0 10 6,33 2,033

ST2: É uma instituição chique. 313 0 10 5,78 2,313

ST3: É o lugar onde as pessoas bem sucedidas estudam/estudaram. 313 0 10 6,38 2,382

ST4: É um lugar onde estudam as pessoas  com quem eu quero conviver. 313 0 10 7,19 2,251

RR1: Tem nome reconhecido pelo mercado. 313 3 10 8,49 1,613

RR2: Oferece um diploma bastante valorizado no mercado de trabalho. 313 1 10 8,19 1,765

RR3: Tem boa reputação no mercado. 313 0 10 8,27 1,737

RR4:  É uma das líderes no setor educacional. 313 3 10 8,25 1,661

RR5:  As empresas contratam profissionais formados pela IES. 313 0 10 8,08 1,772

RR6:  Tem tradição no setor educacional. 313 0 10 8,10 1,921

SR1:  Significa melhoria na minha vida. 313 0 10 8,84 1,501

SR2:  Representa a possibilidade de se conseguir um bom emprego. 313 3 10 8,67 1,593

SR3:  Significa ter maiores chances de sucesso profissional. 313 3 10 8,68 1,569

SR4:  Representa maior facilidade de acesso ao mercado de trabalho. 313 0 10 8,36 1,749

AL1: Fica em local de fácil acesso. 313 0 10 8,78 1,721

AL2: Fica localizada em uma região central da cidade. 313 0 10 9,02 1,653

AL3 AL3: Fica perto da minha casa. 313 0 10 6,36 3,255

AL4 AL4: Fica perto do meu trabalho. 313 0 10 5,95 3,598

IF1: Tem instalações com boa aparência. 313 0 10 7,51 2,315

IF2: Possui instalações modernas. 313 0 10 7,06 2,477

IF3: Possui boa infraestrutura (sala/laboratórios/biblioteca). 313 0 10 7,31 2,403

IF4: Possui instalações amplas. 313 0 10 6,88 2,512

IF5: É moderna. 313 0 10 7,09 2,390

AE1: Oferece a possibilidade de participação em pesquisas acadêmicas. 313 0 10 7,77 2,187

AE2: Possibilita a realização de projetos sociais de extensão universitária. 313 0 10 7,71 2,171

AE3: Oferece programa de orientação de carreira. 313 0 10 7,27 2,423

AE4: Possibilita a realização de bons estágios. 313 0 10 7,21 2,586

OB1 OB1: Oferece bolsas e/ou descontos nas mensalidades. 313 0 10 7,27 2,784

OB2: Oferece financiamento das mensalidades. 313 0 10 7,89 2,337

PG1: É a única que oferece o curso que eu escolhi. 313 0 10 3,42 3,339

PG2: Oferece maior flexibilidade de horários. 313 0 10 4,58 3,246

PG3: Tem um nível de exigência que me permite conciliar os estudos com o meu trabalho. 313 0 10 6,70 2,678

ES1: Foi indicado por professores e/ou funcionários da própria instituição. 313 0 10 4,08 3,619

ES2: É a IES onde os colegas de trabalho estudam. 313 0 10 4,72 3,539

ES3:  É onde os meus amigos estudam. 313 0 10 5,50 3,263

ES4:  É onde os meus parentes estudam. 313 0 10 3,71 3,565

ES5:  Foi indicada pelos meus colegas de trabalho. 313 0 10 3,32 3,551

ES6:  Foi indicado por alunos ou ex-alunos da própria instituição. 313 0 10 5,11 3,878

EM1: Fez-me sentir confiante. 313 0 10 7,35 2,272

EM2: Fez-me sentir orgulhoso. 313 0 10 7,56 2,280

EM3: Fez-me sentir feliz. 313 0 10 7,55 2,363

EM4: Fez-me sentir tranquilo. 313 0 10 6,86 2,541

EM5: Fez-me sentir entusiasmado. 313 0 10 7,35 2,443

SA1: Estou satisfeito com a IES onde estudo 313 0 10 7,56 2,324

SA2: Estou satisfeito com os meus colegas de Faculdade. 313 0 10 7,42 2,344

SA3: Sinto-me satisfeito com os meus professores 313 0 10 7,79 2,006

SA4: Sinto-me satisfeito com o meu curso de graduação 313 0 10 8,17 2,140

SA5: Estou satisfeito com a infraestrutura da Faculdade 313 0 10 6,66 2,740

LD1: Eu recomendaria a IES para outras pessoas que desejam fazer uma graduação 313 0 10 7,91 2,378

LD2: Eu escolheria a IES para realizar uma pós-graduação ou outro curso de formação 

complementar

313 0 10 7,68 2,607

LD3: Eu escolheria a IES para realizar outro curso de graduação 313 0 10 7,56 2,766

LD4: Eu divulgo uma imagem positiva da instituição X para as pessoas com quem convivo. 313 0 10 8,05 2,307

Valid N (listwise) 313
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Apêndice C 

Tabela A3 - Teste de significância das relações estruturais 

 

  
Amostra 

original (O) 
Média da 

amostra (M) 

Desvio 
Padrão 

(STDEV) 

Estatística T 
(|O/STDEV|) 

Valores 
de P 

AE1 <- AE 0,306 0,306 0,013 24,447 0,000 

AE1 <- IMAGEM 0,046 0,046 0,002 21,995 0,000 

AE2 <- AE 0,316 0,316 0,013 23,729 0,000 

AE2 <- IMAGEM 0,047 0,047 0,002 22,786 0,000 

AE3 <- AE 0,272 0,272 0,009 30,712 0,000 

AE3 <- IMAGEM 0,040 0,040 0,002 17,978 0,000 

AE4 <- AE 0,264 0,264 0,013 19,821 0,000 

AE4 <- IMAGEM 0,040 0,040 0,003 14,667 0,000 

AL1 <- AL 0,565 0,565 0,028 19,831 0,000 

AL1 <- IMAGEM 0,039 0,038 0,003 14,131 0,000 

AL2 <- AL 0,536 0,536 0,022 24,454 0,000 

AL2 <- IMAGEM 0,037 0,037 0,003 11,890 0,000 

AL3 <- IMAGEM 0,015 0,015 0,004 4,089 0,000 

AL4 <- IMAGEM 0,013 0,013 0,004 3,543 0,000 

EM1 <- EMOCAO 0,218 0,218 0,004 52,576 0,000 

EM2 <- EMOCAO 0,217 0,217 0,004 53,946 0,000 

EM3 <- EMOCAO 0,224 0,224 0,005 45,124 0,000 

EM4 <- EMOCAO 0,204 0,204 0,004 46,789 0,000 

EM5 <- EMOCAO 0,217 0,217 0,005 40,029 0,000 

ES1 <- ENDOSSO 0,153 0,153 0,026 5,792 0,000 

ES2 <- ENDOSSO 0,227 0,227 0,023 9,935 0,000 

ES3 <- ENDOSSO 0,289 0,288 0,027 10,908 0,000 

ES4 <- ENDOSSO 0,192 0,193 0,025 7,657 0,000 

ES5 <- ENDOSSO 0,203 0,201 0,022 9,053 0,000 

ES6 <- ENDOSSO 0,265 0,267 0,028 9,349 0,000 

IF1 <- IF 0,222 0,222 0,008 28,400 0,000 

IF1 <- IMAGEM 0,043 0,042 0,003 17,086 0,000 

IF2 <- IF 0,222 0,222 0,007 31,901 0,000 

IF2 <- IMAGEM 0,043 0,042 0,002 18,396 0,000 

IF3 <- IF 0,220 0,220 0,006 34,265 0,000 

IF3 <- IMAGEM 0,043 0,042 0,002 19,925 0,000 

IF4 <- IF 0,215 0,215 0,009 23,177 0,000 

IF4 <- IMAGEM 0,042 0,041 0,003 14,932 0,000 

IF5 <- IF 0,223 0,223 0,005 44,901 0,000 

IF5 <- IMAGEM 0,044 0,043 0,002 18,910 0,000 

LD1 <- LEALDADE 0,278 0,278 0,007 40,427 0,000 

LD2 <- LEALDADE 0,280 0,280 0,008 37,103 0,000 
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LD3 <- LEALDADE 0,258 0,259 0,007 39,641 0,000 

LD4 <- LEALDADE 0,274 0,273 0,007 37,895 0,000 

OB1 <- OB 0,541 0,545 0,033 16,535 0,000 

OB1 <- IMAGEM 0,033 0,033 0,003 11,228 0,000 

OB2 <- OB 0,547 0,545 0,030 18,526 0,000 

OB2 <- IMAGEM 0,033 0,033 0,003 9,623 0,000 

PG1 <- PG 0,263 0,258 0,051 5,195 0,000 

PG1 <- IMAGEM 0,015 0,015 0,003 4,574 0,000 

PG2 <- PG 0,501 0,502 0,030 16,473 0,000 

PG2 <- IMAGEM 0,029 0,029 0,003 11,123 0,000 

PG3 <- PG 0,534 0,534 0,050 10,762 0,000 

PG3 <- IMAGEM 0,031 0,031 0,003 9,917 0,000 

QE1 <- QE 0,131 0,131 0,007 19,337 0,000 

QE1 <- IMAGEM 0,034 0,034 0,004 9,527 0,000 

QE2 <- QE 0,136 0,136 0,006 23,223 0,000 

QE2 <- IMAGEM 0,036 0,036 0,003 10,454 0,000 

QE3 <- QE 0,120 0,120 0,008 15,261 0,000 

QE3 <- IMAGEM 0,031 0,031 0,004 8,526 0,000 

QE4 <- QE 0,127 0,126 0,008 15,979 0,000 

QE4 <- IMAGEM 0,032 0,032 0,003 10,173 0,000 

QE5 <- QE 0,146 0,146 0,009 16,791 0,000 

QE5 <- IMAGEM 0,038 0,037 0,003 11,648 0,000 

QE6 <- QE 0,143 0,143 0,008 17,369 0,000 

QE6 <- IMAGEM 0,036 0,036 0,003 11,587 0,000 

QE7 <- QE 0,146 0,147 0,009 16,422 0,000 

QE7 <- IMAGEM 0,039 0,038 0,002 16,421 0,000 

QE8 <- QE 0,150 0,151 0,007 20,298 0,000 

QE8 <- IMAGEM 0,040 0,040 0,003 15,879 0,000 

QE9 <- QE 0,149 0,149 0,009 16,284 0,000 

QE9 <- IMAGEM 0,039 0,039 0,003 15,552 0,000 

RR1 <- RR 0,174 0,174 0,007 24,129 0,000 

RR1 <- IMAGEM 0,043 0,043 0,003 14,092 0,000 

RR2 <- RR 0,186 0,186 0,005 34,214 0,000 

RR2 <- IMAGEM 0,046 0,046 0,002 18,688 0,000 

RR3 <- RR 0,183 0,183 0,005 34,946 0,000 

RR3 <- IMAGEM 0,046 0,046 0,003 18,272 0,000 

RR4 <- RR 0,188 0,187 0,006 31,496 0,000 

RR4 <- IMAGEM 0,047 0,047 0,002 18,914 0,000 

RR5 <- RR 0,188 0,188 0,005 39,701 0,000 

RR5 <- IMAGEM 0,046 0,046 0,002 21,571 0,000 

RR6 <- RR 0,187 0,186 0,006 32,098 0,000 

RR6 <- IMAGEM 0,047 0,046 0,002 20,336 0,000 

SA1 <- SATISFAÇÃO 0,290 0,289 0,017 16,691 0,000 
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SA2 <- SATISFAÇÃO 0,231 0,230 0,009 25,085 0,000 

SA3 <- SATISFAÇÃO 0,249 0,248 0,011 23,682 0,000 

SA4 <- SATISFAÇÃO 0,242 0,242 0,011 21,561 0,000 

SA5 <- SATISFAÇÃO 0,213 0,214 0,013 16,259 0,000 

SR1 <- SR 0,265 0,264 0,007 36,298 0,000 

SR1 <- IMAGEM 0,044 0,044 0,002 21,181 0,000 

SR2 <- SR 0,274 0,273 0,006 45,045 0,000 

SR2 <- IMAGEM 0,045 0,044 0,002 19,253 0,000 

SR3 <- SR 0,283 0,283 0,007 40,186 0,000 

SR3 <- IMAGEM 0,046 0,046 0,002 19,650 0,000 

SR4 <- SR 0,262 0,263 0,008 32,446 0,000 

SR4 <- IMAGEM 0,043 0,043 0,002 18,412 0,000 

ST1 <- ST 0,218 0,219 0,017 12,576 0,000 

ST1 <- IMAGEM 0,025 0,025 0,003 8,808 0,000 

ST2 <- ST 0,333 0,333 0,014 24,582 0,000 

ST2 <- IMAGEM 0,040 0,040 0,002 16,052 0,000 

ST3 <- ST 0,341 0,340 0,014 24,454 0,000 

ST3 <- IMAGEM 0,040 0,040 0,002 18,356 0,000 

ST4 <- ST 0,331 0,330 0,019 17,795 0,000 

ST4 <- IMAGEM 0,041 0,041 0,002 17,118 0,000 
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Apêndice D  

Questionário da Pesquisa 

 

Pesquisa: Lealdada de uma IES 
 

Informe seu curso: 

Informe sua Unidade:  

⃝ Aimorés ⃝ Guajajaras 

⃝ Barreiro ⃝ Liberdade 

⃝ Barro Preto ⃝ Linha Verde 

⃝ Betim ⃝ Outro 

⃝ Contagem   
 

Previsão de Formatura:  

⃝ 1/2018 ⃝ 1/2020 

⃝ 2/2018 ⃝ 2/2020 

⃝ 1/2019 ⃝ Outro 

⃝ 2/2019   

 

Prezado aluno, 
Estamos realizando uma pesquisa acadêmica para conhecer melhor a sua opinião sobre os atributos para escolha de 
Instituições de Ensino Superior Particulare. Sua participação é muito importante para o êxito do nosso trabalho. Cabe 
ressaltar que o sigilo das informações será plenamente preservado. Por sua especial colaboração, antecipamos os nossos 
mais sinceros agradecimentos. 
 
Legenda: 
A escala vai de 0 a 10 sendo: 
0 - muito ruim 
10 - muito bom 
Para cada pergunta deverá ser marcada apenas uma resposta. 

QE - Imagem: Professores e qualidade de ensino 

QE1: Os professores dominam o conteúdo das 
disciplinas. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

QE2: Os professores são comprometidos com a 
qualidade de ensino. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

QE3: Os professores têm boa didática. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

QE4: Os professores possuem a titulação acadêmica 
requerida. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

QE5: Os professores são renomados no mercado. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

QE6: Os professores possuem experiência de 
mercado. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

QE7: Oferece ensino capaz de aliar a teoria à 
prática. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

QE8: Tem qualidade de ensino. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

QE9: Tem grade curricular de boa qualidade. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
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ST - Imagem: Status 

ST1: É frequentada por alunos de elevado nível 
social. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ST2: É uma instituição chique. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ST3: É o lugar onde pessoas bem sucedidas 
estudam / estudaram. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ST4: É um lugar onde estudam as pessoas com 
quem eu quero conviver. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

 

RR - Imagem: Reputação, Tradição, Reconhecimento 

RR1: Tem nome reconhecido pelo mercado. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

RR2: Oferece um diploma bastante valorizado no 
mercado de trabalho. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

RR3: Tem boa reputação no mercado. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

RR4: É uma das líderes no setor educacional. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

RR5: As empresas contratam profissionais formados 
pela IES. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

RR6: Tem tradição no setor educacional. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
 

SR - Imagem: Sucesso profissional e pessoal 

SR1: Significa melhoria na minha vida. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

SR2: Representa a possibilidade de se conseguir um 
bom emprego. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

SR3: Significa ter maiores chances de sucesso 
profissional. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

SR4: Representa maior facilidade de acesso ao 
mercado de trabalho. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

 

AL - Imagem: Acessibilidade e localização 

AL1: Fica em local de fácil acesso. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

AL2: Fica localizada em uma região central da 
cidade. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

AL3: Fica perto da minha casa. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

AL4: Fica perto do meu trabalho. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
 

IF - Imagem: Infraestrutura 

IF1: Tem instalações com boa aparência. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

IF2: Possui instalações modernas. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
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IF3: Possui boa infraestrutura (sala/ laboratórios / 
biblioteca). ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

IF4: Possui instalações amplas. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

IF5: É moderna. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

 

AE - Imagem: Atividades extracurriculares 

AE1: Oferece a possibilidade de participação em 
pesquisas acadêmicas. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

AE2: Possibilita a realização de projetos sociais de 
extensão universitária. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

AE3: Oferece programa de orientação de carreira. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

AE4: Possibilita a realização de bons estágios. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

OB - Imagem: Ofertas de bolsas, descontos ou financiamentos 

OB1: Oferece bolsas e/ou descontos nas 
mensalidades. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

OB2: Oferece financiamento das mensalidades. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

 

PG - Imagem: Permite a viabilização da graduação 

PG1: É a única que oferece o curso que escolhi. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

PG2: Oferece maior flexibilidade de horários. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

PG3: Tem um nível de exigência que me permite 
conciliar os estudos com o meu trabalho. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

 

ES - Construto: Endosso social 

ES1: Foi indicado por professores ou funcionários da 
própria instituição. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ES2: É a IES onde os colegas de trabalho estudam. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ES3: É onde os meus amigos estudam. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ES4: É onde os meus parentes estudam. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ES5: Foi indicada pelos meus colegas de trabalho. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

ES6: Foi indicado por alunos ou ex-alunos da própria 
instituição. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

 

EM - Construto: Emoções 

EM1: Fez-me sentir confiante. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 
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EM2: Fez-me sentir orgulhoso. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

EM3: Fez-me sentir feliz. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

EM4: Fez-me sentir tranquilo. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

EM5: Fez-me sentir entusiasmado. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

EM6: Fez-me sentir inseguro. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

EM7: Fez-me sentir com medo. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

EM8: Fez-me sentir triste. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

EM9: Fez-me sentir ansioso. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

 

 

LD - Construto: Lealdade 

LD1: Eu recomendaria a IES para as pessoas que 
desejam fazer uma graduação. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

LD2: Eu escolheria a IES para realizar uma pós-
graduação ou outro curso de formação 
complementar. 

⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

LD3: Eu escolheria a IES para realizar outro curso de 
graduação. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

LD4: Eu divulgo uma imagem positiva da instituição 
X para as pessoas com quem convivo. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

SA - Construto: Satisfação 

SA1: Estou satisfeito com a IES onde estudo. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

SA2: Estou satisfeito com os meus colegas de 
Faculdade. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

SA3: Sinto-me satisfeito com os meus professores. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

SA4: Sinto-me satisfeito com o meu curso de 
graduação. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 

SA5: Estou satisfeito com a infraestrutura da 
Faculdade. ⓪ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 


