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O problema de ninguém é ideal. 

Ninguém tem o que e como gostaria. 

O que devemos fazer é ter sucesso com o material de que dispomos. 

É perder tempo e força imaginar o que faríamos se as coisas fossem diferentes. 

Elas não são diferentes. 

 

D. F. Craner 
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RESUMO 

 

O objetivo deste estudo foi verificar se o modelo de Cidade (2010) se aplica a 

avaliação da imagem corporativa do CRA-RJ. Para tanto foi realizada uma pesquisa 

entre alunos do Curso de Administração, de Instituições de Ensino Superior sediadas na 

cidade do Rio de Janeiro/RJ, sendo uma Universidade Privada e duas Universidades 

Públicas. A survey com amostra de conveniência constituída por 194 respondente foi o 

questionário estruturado e autoadministrado, com escala do tipo diferencial semântico, em 

que o respondente podia optar entre sete alternativas de resposta. Os dados foram tratados 

com Modelagem de Equações Estruturais (MEE), fundamentada em matriz de covariância, a 

partir do modelo desenvolvido por Cidade (2010) para mensurar a imagem corporativa do 

Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRC-RJ). Os resultados mostraram 

que o fator Institucional foi o mais importante para explicar positivamente a imagem 

corporativa do CRA-RJ, sendo seguido pelo fator Atendimento.  

 

Palavras-chave: Imagem Corporativa; Conselho Profissional; Modelagem de 

Equações Estruturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aims to verify if the Cidade model (2010) applies the CRA-RJ corporate 

image evaluation. Therefore a research was carried out among students of the 

Administration Course, of Higher Education Institutions based in the city of Rio de 

Janeiro / RJ, one of them a Private University and the other two Public Universities.  

A survey with a convenience sample was answered by 194 respondents was the 

structured and self-administered questionnaire, with a semantic differential type 

scale, in which the respondent could choose between seven alternatives of 

response. The data were treated with Modeling of Structural Equations (MEE), based 

on a covariance matrix, based on the model developed by Cidade (2010) to measure 

the corporate image of the Regional Accounting Council of Rio de Janeiro (CRC-RJ). 

The results showed that the Institutional factor was the most important to explain 

positively the corporate image of the CRA-RJ, followed by the Atendimento factor. 

 

Keywords: Corporate Image; Professional Council; Modeling of Structural Equations. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

 

 

1.1  O PROBLEMA 

 

A imagem corporativa é a representação dos valores que os clientes atuais ou 

potenciais têm em relação à firma. É fundamental para todas as firmas, inclusive 

aquelas que não objetivam lucro, a construção e o fortalecimento da imagem 

corporativa, visto que uma imagem corporativa robusta consolida a lealdade dos 

clientes atuais e possibilita a atração de potenciais (GAINES-ROSS, 2010). 

No que se refere aos conselhos profissionais, os quais não objetivam lucro, o 

fortalecimento de sua imagem corporativa concorre para fidelizar os associados 

existentes, e contribui para ampliar o quadro de inscritos, na medida em que há 

atração de novos membros.  

No Brasil, diversas profissões são reguladas por um conselho federal e vários 

conselhos regionais (estaduais). No caso da profissão de administrador, o conselho 

profissional responsável pela fiscalização da profissão é o Conselho Federal de 

Administração (CFA) e, no Rio de Janeiro, a fiscalização é exercida pelo Conselho 

Regional de Administração (CRA-RJ). Esse Conselho admite em seu quadro de 

filiados, não somente bacharéis em Administração, como também tecnólogos de 

Administração de nível superior, e estudantes de bacharelado de Administração, 

cujos cursos tenham sido reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). 

Aos estudantes inscritos no CRA-RJ são concedidos diversos benefícios, 

entre os quais, convém registrar: a) participação em cursos de extensão que valem 

como horas acadêmicas complementares; b) participação em palestras e 

seminários; c) obtenção de descontos em serviços prestados e compras realizadas 

em empresas conveniadas com o CRA-RJ. 

O CRA-RJ presta uma diversidade de benefícios que são oferecidos a seus 

filiados, a saber: 

i. Ensino continuado sobre questões referentes às organizações, 

promovido pela Universidade Corporativa do Administrador, que foi 

instituída pelo CRA-RJ; 



17 
 

ii. Descontos oferecidos pelo “Clube de Serviços”, do CRA-RJ, a seus 

filiados, na compra de bens e serviços de empresas registradas no 

“Clube”, o qual consiste de sistema inteiramente baseado na Internet.  

Para assegurar a sua existência e o seu crescimento futuro, o CRA-RJ 

necessita consolidar o seu quadro de filiados existente e atrair novos participantes 

no curso do tempo. Dessa maneira, é fundamental para o CRA-RJ fortalecer sua 

imagem corporativa, identificando os fatores que exercem maior impacto sobre ela, 

os quais deverão ser estrategicamente trabalhados. 

Para avaliar a imagem corporativa de Conselho Profissional, foi utilizado, no 

presente estudo, o modelo desenvolvido por Cidade (2010) para mensurar a imagem 

corporativa do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRC-RJ), 

com as adaptações necessárias. O modelo de Cidade (2010) foi testado, tendo sido 

considerado estatisticamente consistente.  

O aludido modelo considera os construtos “Atendimento” e “Institucional” 

como determinantes da imagem corporativa. O construto “Atendimento” representa 

as formas de servir aos atuais e potenciais afiliados que utilizem ou possam vir a 

utilizar os serviços realizados pela instituição, incluindo-se desde a receptividade aos 

clientes e interessados até a assistência prestada, abrangendo a facilidade e 

disponibilidade de acesso às informações e às pessoas ou sistemas que possam 

apoiar os clientes. O construto “Institucional” significa a percepção que os diferentes 

públicos têm a respeito dos produtos e serviços da instituição, assim como sobre a 

sua estrutura. 

Na realidade, o modelo postulado por Cidade (2010) supõe a qualidade 

enquanto determinante da imagem corporativa, à semelhança de outros modelos 

que também exploraram o nexo causal entre qualidade do serviço e imagem 

corporativa (ANDREASSEN; LINDESTAD, 1998). 

Cidade (2010) subdividiu a qualidade do serviço prestado por Conselho 

Profissional em duas dimensões: Atendimento e Institucional. 

Tendo em conta essas informações, o problema do presente trabalho é o 

seguinte: O modelo de Cidade (2010) avalia a imagem corporativa do CRA-RJ?  
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1.2 OBJETIVO GERAL  

  

Verificar se o modelo de Cidade (2010) permite avaliar a imagem corporativa 

do CRA-RJ 

 

 

1.3 OBJETIVOS INTERMEDIÁRIOS 

 

Avaliar o impacto das dimensões “Atendimento” e “Institucional” sobre a 

imagem corporativa do CRA-RJ, admitindo-se a existência de significância 

estatística para as estimativas dos parâmetros. 

Identificar o grau de importância de cada dimensão explicativa da imagem 

corporativa do CRA-RJ, bem como a de suas variáveis constituintes mais 

relevantes. 

 

 

1.4 HIPÓTESE 

 

O modelo de Cidade (2010) pode ser estendido ao CRA-RJ. 

 

 

1.5  RELEVÂNCIA  

 

O presente trabalho contribuirá para o desenvolvimento de modelos que 

avaliam a imagem corporativa de instituições que não objetivam lucro. 

Com relação à contribuição prática ao estruturar a mensuração da imagem 

corporativa do CRA-RJ, será possível identificar os fatores e as respectivas variáveis 

que deverão estar presentes em sua estratégia de negócios para o fortalecimento de 

sua imagem corporativa. 
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1.6  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

 

1.6.1 Teórica 

Tendo em conta o enfoque de Marketing, o presente estudo foi delimitado pelo 

modelo teórico desenvolvido por Cidade (2010) para mensuração de imagem 

corporativa com duas dimensões “Atendimento” e “Institucional”. 

 

 

1.6.2 Geográfica 

A pesquisa foi realizada entre os alunos do Curso de Administração, 

oferecido por três Instituições de Ensino Superior sediadas na cidade do Rio de 

Janeiro/RJ. 

 

 

1.6.3 Temporal 

A coleta de dados primários aconteceu no segundo semestre de 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

CAPÍTULO II - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo aborda as principais contribuições teóricas acerca da imagem 

corporativa.  

Na primeira seção, o foco recairá sobre a origem e a evolução do conceito de 

imagem corporativa. A seção subsequente discutirá o conceito de imagem 

corporativa associada a instituições que não objetivam lucro. 

 

 

2.1 ORIGEM E EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE IMAGEM CORPORATIVA 

 

A literatura de Marketing apresenta conceitos distintos acerca da imagem 

corporativa, os quais são, na maior parte dos casos, complementares, convergindo 

para um significado único acerca do construto. 

A imagem é um conceito particularmente complexo. Tendo recebido 

contribuições em sua definição de diferentes áreas de conhecimento, como da 

Economia e do Marketing, a imagem pode assumir sentidos distintos (MARTINEAU, 

1958). 

Boulding (1956) identificou a imagem corporativa como uma construção 

organizacional com significados funcional e emocional. Para o autor os 

consumidores respondem a símbolos, imagens e percepções, em vez de 

responderem à realidade objetiva. Ou seja, as pessoas não respondem à realidade, 

mas ao que eles acreditam que seja a realidade (BOULDING, 1956). 

Na esfera do Marketing, Martineau (1958) demonstrou que, no contexto de 

lojas de varejo, os consumidores que estavam relacionados à imagem projetada de 

seus varejistas eram mais propensos a comprar. O trabalho de Martineau (1958) 

discute a essência do conceito de imagem corporativa e faz recomendações às 

empresas que têm interesse em criar uma imagem clara e persuasiva. 

Segundo Martineau (1958), a imagem corporativa é complexa e diversa, 

devendo ser moldada de forma clara e identificável. A imagem corporativa 

representa a impressão total que se tem de uma empresa, influenciando 

julgamentos, comportamentos e tomadas de decisões. Pode-se perceber o amplo 

espectro que engloba essa impressão total da imagem corporativa na seguinte 

colocação de Martineau (1958): 
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[...] um estudo das companhias aéreas que servem Chicago mostra grandes 
diferenças em suas imagens corporativas. Na verdade, não há duas das 
sete companhias aéreas estudadas com o mesmo perfil. A United Airlines é 
reconhecida por uma ampla gama de atributos: segura, pontual, boa para 
viajar com crianças, aeromoças eficientes, extremamente confiável, 
excelente comida, confortável, excelente atenção pessoal, serviço de luxo e 
interiores atraentes nos seus aviões. Já a Capital Airlines tem uma imagem 
diferente: rápida, silenciosa, suave, assentos confortáveis e aviões 
ultramodernos. (MARTINEAU, 1958, p. 55, tradução nossa).  

 

Martineau (1958) segue enfatizando que, quando as imagens são formadas 

na mente das pessoas, torna-se difícil mudá-las. Uma boa imagem tem o efeito de 

uma auréola, uma proteção, de tal forma que recebe sinais positivos.  

Martineau (1958) acredita que as dimensões psicológicas associadas ao 

produto são tão ou mais importantes que os seus atributos funcionais, isto é, em 

diversas situações, propriedades subjetivas podem vir a ser até mais relevantes do 

que as próprias funcionalidades do produto ofertado. Porém, o autor adverte que tão 

somente a propaganda relacionada aos atributos subjetivos do produto não bastam 

para destacá-lo e obter vantagem competitiva, sendo, então, imprescindível o 

fortalecimento da imagem corporativa. 

Finalizando as suas considerações, o autor conclui que não existe uma 

imagem corporativa única, pois as corporações têm diferentes públicos que 

construirão diferentes imagens corporativas. Ele afirma que moldar ou ajustar uma 

imagem corporativa para os diversos públicos da corporação é um trabalho 

altamente positivo e construtivo, que deve ser encarado com vigor e entusiasmo, 

embora possam existir dificuldades na gestão dessa imagem (MARTINEAU, 1958). 

Kennedy (1977) enfatiza a função dos empregados como comunicadores 

externos, destacando o impacto que eles têm sobre o reforço da imagem 

corporativa. Em estudo empírico, realizado pela autora, foi comprovada a influência 

que os empregados exercem na forma como os públicos externos percebem a 

corporação. 

Kennedy (1977) chama a atenção sobre o equívoco de se compensar o 

declínio dos mercados e o acirramento da competição com políticas de corte de 

gastos, demitindo seus colaboradores, simplesmente porque estes são os principais 

vendedores da empresa.  

Quando se considera tal fato, de que cada empregado é um vendedor 

potencial da imagem corporativa, conclui-se que o fortalecimento da imagem pode 

acontecer sem ônus considerável à empresa, cabendo, então, à administração 
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superior, comunicar a política da empresa de forma que seja conhecida por todos os 

empregados. A adoção deste procedimento concorre para a construção de uma 

imagem nítida, consistente e favorável (VIEIRA, 2003). 

Para Kotler (1978) uma imagem é mais que uma simples crença. Segundo 

ele, imagem é a soma das crenças, ideias e impressões que uma pessoa tem de um 

objeto. Esta definição sugere dois importantes desdobramentos. Em primeiro lugar, 

as imagens sobre um objeto variam de pessoa para pessoa, isto porque as crenças, 

as ideias e as impressões de uma pessoa resultam de seus antecedentes, de suas 

necessidades e experiências passadas com o objeto. As diferenças dessas variáveis 

produzem muitas imagens diferentes para o mesmo objeto; Em segundo lugar, as 

imagens diferem em clareza e complexidade. Algumas pessoas poderão ter 

impressões muito limitadas ou confusas sobre um objeto, e outras, bastante 

detalhadas.  

A imagem é um tópico que sempre despertou muito interesse e preocupação 

nos vendedores. Saber qual é a imagem da empresa e como os consumidores 

avaliam seu produto em relação à oferta do concorrente são questões fundamentais 

que precisam ser respondidas, quando a firma tem como objetivo o crescimento a 

longo prazo. Assim, ter conhecimento da forma como se deve mensurar e monitorar 

a imagem corporativa para reter e atrair novos consumidores, ampliando a 

participação no mercado, também são questões fundamentais, evidenciando como a 

imagem influencia os negócios da firma (KOTLER; HAIDER; REIN, 1994). 

Segundo os autores mencionados, para uma imagem ter o efeito desejado 

deve seguir os seguintes critérios: a) ser válida, pois caso seja divulgada uma 

imagem muito diferente da realidade, a chance de êxito será mínima; b) ter 

credibilidade e ser simples; e c) ser atraente e diferenciada.  

De Toni e Schuler (2007) entendem a imagem corporativa como sendo a 

percepção global da empresa por parte dos indivíduos, resultante da interpretação 

das impressões recebidas pelo consumidor por fontes diferenciadas de informações. 

A partir desse entendimento, os autores conceituam imagem como as 

representações, impressões, convicções e redes de significados de um objeto 

(produto, marca, corporação e loja) armazenados na memória de forma holística.  

Ainda segundo Radomir, Plăiaş e Nistor (2014), para alguns autores, embora 

o conceito de imagem corporativa, na maioria das vezes, se refira às percepções 

realizadas pelas partes interessadas fora da empresa, como, por exemplo, os 
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consumidores, as fontes de mídia, os grupos de regulação etc. (que constroem e 

divulgam imagens da empresa, com base nas suas próprias percepções e 

interpretações relativas à instituição), as impressões a respeito de uma empresa, ou 

seja, a percepção de imagem pode ser formada por ambos os públicos, internos e 

externos.  

Tran et al. (2015) afirmam que a imagem corporativa é intangível e 

essencialmente complexa, envolvendo o esforço de diversos fatores, de muitas 

pessoas e de variados interesses. É um construto multidimensional composto de 

sentimentos, ideias, crenças, conhecimentos, impressões e valores que formam um 

conjunto de percepções possuídas pelas partes interessadas.  

Para Vieira et al. (2013b), a corporação não deveria apenas se preocupar 

com o consumidor, mas também com muitos outros públicos significativos, tais como 

investidores e sindicatos, que precisam ser influenciados de formas distintas. Kotler, 

Haider e Rein (1994) alertam que a criação de imagem eficaz para cada grupo-alvo, 

constitui desafio para a maioria das empresas. 

Conforme afirma Kotler (1978), as razões pelas quais tantas empresas estão 

interessadas em medir e modificar as suas imagens deve-se à grande influência que 

esta pode ter sobre o comportamento das pessoas, ou seja, a crença de que existe 

uma relação direta entre a imagem que alguém mantém quanto à instituição e seu 

comportamento para com ela.  

Segundo Mazulo, Vieira e Silva (2013), a imagem corporativa resume a 

opinião geral que as pessoas têm de determinada empresa. Concebida, 

originariamente, a partir de comparações com aspectos da personalidade humana, 

consiste no produto final das mensagens que são filtradas pelas pessoas, por 

intermédio de seus valores, os quais são sensíveis a mudanças, cabendo a 

administração superior da empresa fortalecer a imagem corporativa.  Uma sólida 

imagem corporativa é capaz de exercer influência positiva na qualidade percebida 

perante o público externo, o que releva tanto para atrair quanto para reter clientes.  

Carvalho (2009) afirma que, mesmo considerando que a conexão entre 

imagem e comportamento não seja tão íntima, não se deve desprezar a mensuração 

da imagem, nem de seu gerenciamento planejado e sistemático, porque as imagens 

são difíceis de serem modificadas e seus efeitos sobre o comportamento nem 

sempre são diretos ou óbvios. Medir a imagem de um objeto é um passo de muita 
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utilidade para compreender o que está acontecendo com aquele objeto e para 

realçar algumas possíveis mudanças desejadas em sua imagem.  

Para Carvalho (2009), a imagem corporativa pode ser definida de diversas 

maneiras como, por exemplo, a impressão criada na mente do público sobre uma 

dada firma ou pela maneira por meio da qual um indivíduo ou grupo vê uma firma. 

Nguyen e LeBlanc (2001) afirmam que a imagem corporativa é a impressão 

relacionada aos vários atributos físicos e de comportamento da corporação, tais 

como nome comercial, instalações e arquitetura, variedade de produtos e serviços, 

tradição e ideologia.  

Para Radomir, Plăiaş e Nistor (2014), a imagem possui um alcance muito 

mais amplo que aquele desejado, reivindicado ou projetado por uma firma. Isto 

porque a imagem desejada consiste na percepção da própria imagem, que 

corresponde ao que é projetado a partir de dentro para as partes interessadas 

externas, o que sugere, ainda, que a imagem só pode ser positiva e não reflete, 

necessariamente, a realidade. A imagem resultante pode ser composta, então, por 

ambas as imagens geradas (interna e externa), como em uma situação em que 

vários destinatários tentam captar o sentido da firma em um campo repleto de 

informações. 

A imagem corporativa é formada por atributos físicos e comportamentais. 

Atributos físicos incluem nome da empresa, arquitetura, produtos e serviços, 

enquanto os atributos comportamentais incluem uma impressão de qualidade da 

interação com os clientes da firma. Nesse sentido, a imagem corporativa pode ser 

entendida como um processo pelo qual as partes interessadas comparam os 

diferentes tipos de atributos da empresa (NGUYEN; LEBLANC, 2001; ZAMEER et 

al., 2015). 

Corroborando esse pensamento, Zameer et al. (2015) afirmam que a imagem 

corporativa é o resultado líquido da interação de todas as experiências, impressões, 

crenças, sentimentos e conhecimentos que as pessoas têm sobre a empresa e que 

são armazenados nas suas mentes. Esses estudiosos reconhecem que a 

internalização desses elementos tem um significado: a imagem é identificada como 

um item intangível e que só pode ser percebido pelo indivíduo à sua própria 

maneira, ou seja, a imagem corporativa não é uma entidade única, uma vez que 

depende da percepção de cada grupo específico de pessoas e do tipo de 

experiências e contatos que tiveram com a empresa.  
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Ao abordar a análise dos aspectos que envolvem certo grau de abstração, 

deve-se destacar a particular complexidade ao lidar com empresas dedicadas à 

comercialização de serviços. Na verdade, os serviços são um caso especial pela sua 

intangibilidade, pela dificuldade em separar a produção de consumo, por sua 

natureza heterogênea e pelo fato de que não pode ser estocado (ZAMEER et al., 

2015).  

Segundo Upamannyu, Sankpal e Gupta (2015), a imagem corporativa pode, 

então, ser formada por diversas dimensões, combinando fatores tangíveis e 

intangíveis, sendo este último o que caracteriza a empresa dedicada à prestação de 

serviços. Tais fatores são entendidos pelos públicos quando analisam a imagem de 

um produto ou serviço (FERREIRA; MOURA; SOUKI, 2014).  

No tocante às empresas de serviços, na sua grande maioria, a imagem da 

corporação é de fundamental importância. Ao gerenciar imagens em serviços é 

importante perceber que os esforços de comunicação planejada não podem 

melhorar a imagem se ela for medíocre e causada por problemas nos processos de 

serviços. Caso ocorram problemas com grande frequência, a imagem será 

prejudicada. Somente ações que melhorem a qualidade do serviço podem melhorar 

a imagem (GRÖNROOS, 2009). 

Para Wu (2014), a qualidade percebida, na interação de todas essas as 

experiências individuais, influencia positivamente o valor percebido e a imagem 

corporativa, sendo que a imagem corporativa se constitui no principal antecedente 

da satisfação do cliente. Além disso, quando as dimensões de qualidade de serviço 

superam as expectativas, isto é, quando valor percebido é positivo, resultam, 

geralmente, em um alto nível de satisfação do cliente e às intenções 

comportamentais favoráveis (fidelidade), proporcionando uma maior disposição para 

recomendar a outra pessoa, intenção de recompra, como também há uma mudança 

para melhor nas taxas de retenção de clientes, demonstrando que a satisfação e 

fidelidade dos clientes se relacionam de forma positiva (GIOVANIS; ZONDIROS; 

TOMARAS, 2014; ZAMEER et al. (2015); REHMAN; AFSAR, 2012; MALIK; NAEEM; 

ARIF, 2011). 

Pelos motivos apresentados, e segundo Vieira et al. (2013b), percebe-se que 

a administração da imagem corporativa se tornou uma estratégia essencial para 

muitas instituições que visam ao lucro. No entanto, mesmo empresas que não 

objetivam lucro podem praticar Marketing, quer seja para levantar fundos, atrair 
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membros ou patrocinadores, quer seja, simplesmente, para facilitar seus contatos 

com os membros atuais ou potenciais. Por último, os referidos autores enfatizaram 

que, sob a perspectiva do Marketing, advogada no presente estudo, a imagem 

corporativa é construída pelo publico externo da corporação. A subseção seguinte 

discute a imagem corporativa de instituições que não objetivam lucro. 

 

 

2.2  IMAGEM CORPORATIVA DE INSTITUIÇÕES QUE NÃO VISAM LUCRO 

 

Conforme ensina Borges et al. (2012), empresas que não objetivam lucro são 

definidas como instituições que têm como principais características os seguintes 

atributos: 

a) O lucro não é a sua razão de ser, embora necessitem de recursos 

para garantir a continuidade e o cumprimento de seus propósitos 

institucionais; 

b) O patrimônio pertence à sociedade como um todo ou segmento dela, 

não cabendo aos seus membros ou mantenedores quaisquer 

parcelas de participação econômica; e 

c) As contribuições, doações e subvenções constituem-se, 

normalmente, nas principais fontes de recursos financeiros, 

econômicos e materiais dessas entidades.  

Para Carroll e Satater (2009), empresas que não objetivam lucro muitas vezes 

enfrentam uma dupla tarefa: atingir as metas relacionadas à sua missão, enquanto 

buscam manter uma situação financeira saudável, que garanta a sua sobrevivência, 

e o seu crescimento futuro.  

Segundo Gill e Wells (2014), as instituições que não objetivam lucro e que 

dependem de poucas fontes de recursos devem construir, persuasivamente, uma 

imagem corporativa sólida, a fim de manter estável sua existência, permitindo o 

cumprimento de seu propósito (ZHENGDONG, 2011). 

A construção da imagem corporativa das instituições que não objetivam lucro 

pode ser resumida como um processo dentro dos limites de seu ambiente, 

direcionando suas ações de forma convenientemente propícia à sua manutenção e 

desenvolvimento (ZHENGDONG, 2011). 
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Vieira et al. (2013b) realizaram estudo para avaliar escala para medição de 

imagem institucional da Associação Fluminense de Reabilitação (AFR), organização 

filantrópica especializada em reabilitação de deficientes de áreas carentes. Parte dos 

recursos para o atendimento filantrópico é obtida por meio de atendimento de 

pacientes particulares ou de convênio com empresas de saúde. Nesse contexto, o 

estudo mediu a imagem institucional da AFR entre pacientes particulares e oriundos 

de convênios com empresas de saúde, cujo objetivo, além da verificação da 

imagem, foi a identificação das variáveis que deveriam ser fortalecidas ou corrigidas 

tornando a imagem institucional da AFR ainda mais sólida.  

Kazoleas, Kim e Moffitt (2001) conduziram estudo com Instituições norte-

americanas de Ensino Superior, objetivando identificar como a imagem institucional 

é percebida pelo público que se relaciona com uma organização universitária. Os 

resultados desse estudo indicaram que as relações pessoais entre famílias e 

amigos, exercem significativa influência na percepção da imagem institucional da 

universidade, em lugar da exposição e campanhas na mídia sobre a instituição. 

Decorre então, que as universidades ou instituições de ensino superior devem 

caminhar no sentido do aperfeiçoamento da imagem institucional, envidando 

esforços na qualidade de seu corpo docente e colaboradores, para melhoria dos 

serviços prestados aos seus alunos e também a comunidade que, de algum modo, 

se relaciona com a universidade. 

Silva (2009) investigou se a evidência do recurso tangível, exigido pelo 

Ministério da Educação (MEC), para Instituição de Ensino Superior de Medicina, o 

qual atribuía às instalações físicas (laboratórios e salas de aulas) grande relevância, 

era considerado, segundo a opinião dos respondentes, o fator de maior relevância 

sobre o valor percebido da qualidade dos serviços prestados.  

Após análise fatorial exploratória realizada pelo autor, os resultados indicaram 

uma alta percepção de qualidade nas interações pessoais, verificadas tanto pela 

qualidade de atendimento prestada ao aluno, como também pela interação entre os 

alunos e os professores, sendo esta a que apresentou maior relevância no valor 

percebido da qualidade dos serviços prestados, cuja importância residia na 

credibilidade depositada na instituição de ensino superior e na segurança 

profissional buscada pelos estudantes. Embora tenha apresentado nível de 

contribuição significativo, o fator alusivo às instalações físicas aparece em última 

posição. Essa descoberta evidencia a relevância da qualidade do serviço prestado 
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na construção da imagem corporativa. Ou seja, há evidências de que a qualidade de 

atendimento e a qualidade do corpo docente são fundamentais na construção da 

imagem corporativa da universidade. 

Carvalho (2009) investigou se a imagem institucional do Conselho Regional 

de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRC-RJ), conforme percebida pelos 

participantes de uma amostra de estudantes universitários de Contabilidade, estava 

associada ao desempenho da instituição.  

Os resultados do trabalho de Carvalho (2009), consciente do trabalho de 

Folland, Peacock e Pelfrey (1991) em que propuseram dois fatores para a imagem 

de empresas contábeis, apresentaram-se satisfatórios, o que permitiu confirmar 

estes dois fatores como as duas dimensões da imagem: um fator representativo da 

dimensão Atendimento e o outro fator da dimensão Institucional. Dessa forma, o 

trabalho de Carvalho (2009) contribuiu para corroborar o modelo de Folland, 

Peacock e Pelfrey (1991), por meio de verificação empírica. 

Na realidade, o modelo de Folland, Peacock e Pelfrey (1991) e o de Carvalho 

(2009) afirmam que todo conselho profissional exerce uma atividade relacionada ao 

atendimento dos membros inscritos ou potenciais. Um conselho é um prestador de 

serviços que expede registros ou certificados e promove atividades de atualização 

profissional, tendo ademais, a missão de disseminar e defender os valores éticos e 

exercer a fiscalização da profissão. Os conselhos devem, também, ser o 

representante legal da profissão diante de outros públicos externos, nos meios de 

comunicação e com a sociedade de forma geral. Assim considerados, os benefícios 

fornecidos por um conselho profissional são essencialmente intangíveis, situação de 

caráter gerencial em que a literatura indica o conceito de imagem de forma relevante 

(CARVALHO, 2009). 

A metodologia utilizada pelo autor foi uma pesquisa de survey entre os alunos 

de universidades privadas e públicas. Na análise dos dados, foram utilizadas análise 

fatorial e regressão múltipla, com o auxílio do pacote estatístico SPSS for Windows – 

versão 12.0. Os resultados apontaram que a imagem institucional tem impacto na 

avaliação do desempenho institucional do CRC-RJ. 

 

 

 

 



29 
 

 

Concluiu o autor que:  

“A imagem, representada pelos componentes Atendimento e Institucional, 
tem impacto positivo e significativo na avaliação do CRC-RJ feita pelos 
universitários. Neste sentido, pode-se concluir que a imagem pode servir 
como instrumento para ampliar a accountability do CRC-RJ. Na medida em 
que as associações profissionais de registro obrigatório – das quais 
Conselhos Profissionais são exemplo – aparecem pouco na literatura, este 
resultado pode ser considerado como novidade“ (CARVALHO, 2009). 

 

O trabalho de Carvalho (2009) considera a qualidade enquanto antecedente 

causal da imagem. Ele subdivide os construtos em duas dimensões: Atendimento e 

Institucional. 

A imagem institucional do CRC-RJ foi, também, objeto de estudo realizado 

por Cidade, Carvalho e Vieira (2010) que buscaram confirmar, por intermédio da 

Modelagem de Equações Estruturais (MEE), uma nova escala de diferencial 

semântico inspirada em um modelo proposto em estudos anteriores para 

mensuração da imagem institucional de um conselho profissional (VIEIRA et al., 

2013a). 

O objetivo do estudo realizado por Cidade, Carvalho e Vieira (2010) era 

desenvolver uma escala nova para mensurar a imagem institucional do CRC-RJ, 

baseado em modelagem de equações estruturais, uma vez que medir e analisar a 

imagem corporativa pode ser de grande utilidade para os gestores responsáveis 

pela tomada de decisões em todas as instituições, em especial para as instituições 

que não objetivam lucro, uma vez que, comumente não dispõem de indicadores 

confiáveis para dar fundamento em tais resoluções (VIEIRA et al., 2013a). 

Cidade, Carvalho e Vieira (2010) ressaltam que existem várias razões para 

que uma firma se preocupe em desenvolver e manter uma imagem positiva frente a 

seus diferentes públicos. Argumentam que a imagem institucional é uma ferramenta 

estratégica valiosa, pois sustenta o alcance dos objetivos de longo prazo, uma vez 

que a imagem corporativa sólida é de difícil imitação, dado que sua construção 

requer um grande período de tempo, o que faz com que a sua administração seja 

um programa de grande importância. 

A metodologia utilizada foi uma pesquisa de survey aplicada ao conjunto de 

estudantes dos cursos de Ciências Contábeis de Instituições de Ensino Superior 

localizadas no Estado do Rio de Janeiro, matriculados no 2º semestre de 2009 e que 

estavam cursando o 7º período ou superior. 
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Os resultados do trabalho de Cidade, Carvalho e Vieira (2010) comprovaram 

a validade da escala proposta, utilizando a MEE, indicada por Peres (2004) e 

Carvalho (2009), sendo esta última baseada no modelo de Folland, Peacock e 

Pelfrey (1991), que apresentava a indicação de que a imagem é construída por dois 

fatores, que estão interligados, já que constituem dimensões do construto qualidade. 

Concluíram os autores que o objetivo de sua pesquisa foi atingido, ou seja, foi 

possível a confirmação de que a escala aplicada para avaliar a imagem institucional 

do CRC-RJ, pode, sim, ser decomposta em duas dimensões (ou fatores) - 

Atendimento e Institucional. Na realidade os autores validaram a hipótese 

fundamental que a qualidade, subdividida nas dimensões Atendimento e 

Institucional, é determinante na construção da imagem de conselho profissional, e, 

por seu turno, influenciam a percepção de desempenho. 
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CAPÍTULO III - METODOLOGIA  

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos a serem adotados 

no presente estudo. Ele é constituído de oito seções: tipo de pesquisa; instrumento 

de coleta de dados; tratamento dos dados; população e amostra; limitações do 

método; variáveis da pesquisa; definição das hipóteses e apresentação do diagrama 

de caminho do modelo. 

 

 

3.1  TIPO DE PESQUISA  

 

A presente pesquisa é de natureza quantitativa, visto que os dados e as 

evidências coletadas podem ser quantificados e mensurados, com aplicação do 

método dedutivo, o qual considera que a conclusão está implícita nas premissas 

(MARTINS; THEÓPHILO, 2009).  

Quanto aos fins, a pesquisa será explicativa, posto que tem como 

preocupação principal identificar os fatores que definem ou concorrem para 

ocorrência de um fenômeno, possibilitando explicar a razão e o porquê do objeto sob 

investigação (GIL, 2008). 

A coleta dos dados será por meio de levantamento de campo (survey), sendo 

considerado de grande utilidade para o estudo que envolva opiniões e atitudes (GIL, 

2008). Paralelamente, Michel (2009) destaca que a pesquisa de survey possibilita 

gerar um número expressivo de informação por respondente.  

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população é constituída pelo conjunto de alunos do sétimo e do oitavo 

período do curso de Administração de todas as instituições de ensino superior, 

privadas e públicas, que oferecem o aludido curso, no Rio de Janeiro, RJ. 

A amostra, a qual constitui um subconjunto da população, foi selecionada por 

conveniência, tendo sido composta por 194 respondentes. Esses respondentes 

foram alunos do sétimo e do oitavo período do curso de Administração de uma 

instituição de ensino superior privada e duas instituições de ensino superior públicas, 

com sede no Rio de Janeiro, RJ.  
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3.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados aconteceu no segundo semestre de 2016, por meio de 

pesquisa survey. O questionário é o instrumento de coleta de dados da pesquisa de 

survey, tendo por objetivo reunir informações sobre opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas etc. O questionário é uma técnica 

que possibilita a obtenção de grande número de informações de determinado grupo 

de pessoas, sendo adequado para medir atitudes, motivos e opiniões de um grupo 

de indivíduos definido por amostra (GIL, 2010; MICHEL, 2009). 

Existe uma estreita associação entre os itens do questionário e as variáveis 

observadas do modelo. Por essa razão, o modelo necessita ter alicerces profundos 

na literatura acadêmica sobre o problema que será investigado (VIEIRA; RIBAS, 

2011). 

Dentre as técnicas de coleta de dados primários, o questionário utilizado na 

presente pesquisa foi estruturado e autoadministrado. Ele empregou escala de 

diferencial semântico, permitindo que o respondente escolhesse entre sete 

alternativas de resposta, tendo em suas extremidades, adjetivos opostos e contrários 

(Apêndice 1). 

Foram aplicados 253 questionários, dos quais 194 foram considerados 

válidos. Os questionários que foram preenchidos por respondentes que afirmaram 

desconhecer o CRA-RJ, foram desconsiderados. 

 

 

3.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

Em razão da amostra não ser probabilística, mas por conveniência, onde o 

pesquisador seleciona os respondentes a que tem acesso, admitindo que possam 

ser representativos do universo, o trabalho está sujeito a todas as limitações 

decorrentes desse procedimento, impedindo que as conclusões possam ser 

generalizadas para a população. 

Justifica-se a opção pela amostra por conveniência pelo fato de existir 

circunstâncias em pesquisa social aplicada, tais como a limitação de recursos, de 

tempo disponível e a adequação à situação da pesquisa, que inviabilizam conduzir 

um estudo por meio de amostragem probabilística. 
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3.5 VARIÁVEIS DA PESQUISA  

 

Em modelagem de equações estruturais há, usualmente, dois tipos principais 

de variáveis: as observadas e as latentes. As variáveis observadas (manifestas ou 

indicadores) são, efetivamente, mensuradas, usadas como indicadores de 

construtos. As latentes (construto ou fatores) não são diretamente observáveis ou 

mensuráveis, devendo ser estimadas indiretamente, por intermédio das variáveis 

observadas (manifestas) representativas de suas características essenciais e de 

suas múltiplas facetas (VIEIRA; RIBAS, 2011).  

 

 

3.5.1 Variáveis Latentes do Modelo 

 

As variáveis latentes representam os construtos do modelo. Resultando de 

construções teóricas, essas variáveis explicam, em Modelagem de Equações 

Estruturais (MEE), com indicadores reflexivos, a maior parte de variância das 

variáveis observadas que estão associadas ao construto em análise. Expressando 

ideias mais abstratas, que não podem ser observadas diretamente, as variáveis 

latentes (construto ou fatores) são, supostamente, as causas que provocam a 

variação de um conjunto de variáveis observadas (HAIR JR et al., 2009). 

Em MEE, as variáveis latentes exógenas são os construtos que explicam 

outros construtos no modelo, ao passo que as variáveis latentes endógenas são 

construtos que são explicados no modelo, ou seja, representam os efeitos de outras 

variáveis latentes (WONG, 2013). 

As variáveis latentes exógenas que serão empregadas no modelo hipotético 

de imagem corporativa do CRA-RJ são:  

a) Atendimento (Atend); e  

b) Institucional (Inst). 

A variável latente endógena NOTA constitui proxy (variável representativa) da 

imagem corporativa do CRA-RJ, assumindo valores que variam entre 1 e 10. 
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3.5.2 Variáveis Observadas do Modelo 

 

As variáveis observadas ou indicadores, também denominadas variáveis 

manifestas, são efetivamente mensuradas e são consideradas dependentes dos 

construtos, quando a mensuração for refletiva (HAIR JR. et al., 2014).  

As variáveis observadas e as variáveis latentes (construtos ou fatores) 

relacionadas no modelo hipotético de imagem corporativa do CRA-RJ foram as 

mesmas variáveis consideradas no estudo de Cidade (2010), à exceção de uma 

variável observada que foi excluída no presente estudo, por não constituir demanda 

do CRA-RJ. Assim, o questionário do presente estudo é constituído por onze itens, 

sendo seis referentes à variável latente “Institucional” e cinco relativas à variável 

latente “Atendimento”. 

O Quadro 1 relaciona os itens do questionário, bem como as variáveis 

observadas e latentes a eles associadas, indicando, ademais, os autores que 

fundamentaram a definição de cada variável, assim como o desenvolvimento do 

questionário. 
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Quadro 1: Variáveis observadas e fatores associados no modelo de imagem do CRA-

RJ 

Variável 
observada 

Descrição do questionário (item) 
Variável 
latente 

Fundamentação teórica 

V1 
Velocidade no desenvolvimento das 
atividades do CRA-RJ 

Inst 

FOLLAND; PEACOCK; 
PELFREY, 1991; 
KAZOLEAS; KIM; 

MOFFITT, 2001; PERES, 
2004; CARVALHO, 2009; 
CIDADE, 2010; CIDADE; 

CARVALHO; VIEIRA 2010; 
VIEIRA et al., 2013a; 

SILVA, 2009. 

V2 Confiabilidade do CRA-RJ 

V3 
Impressão sobre a atuação das equipes 
de fiscalização do CRA-RJ 

V4 
Grau de interesse despertado pelo CRA-
RJ 

V5 Estágio de modernização do CRA-RJ 

V6 
Grau de necessidade dos eventos 
promovidos pelo CRA-RJ 

V7 
Avaliação do atendimento especifico aos 
estudantes 

Atend 

FOLLAND; PEACOCK; 
PELFREY, 1991; 
KAZOLEAS; KIM; 

MOFFITT, 2001; PERES, 
2004; CARVALHO, 2009; 
CIDADE, 2010; CIDADE; 

CARVALHO; VIEIRA 2010; 
VIEIRA et al., 2013a; 
ZAMEER et al., 2015; 
FERREIRA; MOURA; 

SOUKI, 2014; VIEIRA et 
al., 2013b. 

V8 
Classificação da qualidade dos serviços 
prestados pelo CRA-RJ 

V9 
Grau de preocupação com o 
desenvolvimento do estudante 

V10 
Avaliação das atividades de atualização 
profissional 

V11 
Grau de cordialidade do CRA-RJ no 
atendimento  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Conforme recomendação de Hair Jr. et al. (2009), o modelo proposto 

apresenta o mínimo de três variáveis de mensuração por construto.  

 

 

3.6 HIPÓTESES DO MODELO  

 

De acordo com Hair Jr. et.al. (2014), o modelo completo de MEE consiste de 

dois modelos intrinsecamente inter-relacionados: o modelo de mensuração e o 

modelo estrutural.  
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3.6.1 Definições das Hipóteses do Modelo de Mensuração 

 

A teoria de mensuração especifica como as variáveis latentes (construtos) 

são mensuradas. Geralmente, há duas formas distintas de mensurar variáveis não 

observáveis. Uma abordagem é referenciada como mensuração refletiva: os 

indicadores são causados pela mesma fonte, ou seja, o construto explica a maior 

parcela de variância dos indicadores. A outra abordagem é a mensuração formativa, 

que contrapõe à mensuração refletiva: o indicador explica a variância do construto 

(HAIR JR. et al., 2014).  

No presente estudo o modelo de mensuração é constituído de variáveis 

observadas refletivas. 

O Quadro 2 mostra as Hipóteses do modelo de mensuração, onde 1 a  11 

representam as cargas fatoriais. 

 

Quadro 2: Hipóteses do modelo de mensuração 

V1 = 1 Inst + termo de erro 

V2 = 2 Inst + termo de erro 

V3 = 3 Inst + termo de erro 

V4 =  4 Inst + termo de erro 

V5 =  5 Inst + termo de erro 

V6 =  6 Inst + termo de erro 

V7 =  7 Atend + termo de erro 

V8 =  8 Atend + termo de erro 

V9 =  9 Atend + termo de erro 

V10 =  10 Atend + termo de erro 

V11 =  11 Atend + termo de erro 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.6.2 Definições das Hipóteses do Modelo Estrutural 

 

A equação estrutural do modelo hipotético de imagem é expressa da seguinte 

forma: 

 

NOTA = 12Atend + 13Inst + erro residual 
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Onde a variável (NOTA) é a variável dependente, endógena, que é 

influenciada diretamente pelos dois fatores Inst e Atend, representativos da 

qualidade dos serviços prestados pelo CRA-RJ. A variável NOTA representa a 

imagem corporativa do CRA-RJ. 

O modelo teórico proposto também pressupõe que os dois construtos Inst e 

Atend apresentam covariância positiva. 

A próxima seção apresenta o diagrama de caminho do modelo hipotético de 

imagem.  

 

 

3.7 DIAGRAMA DE CAMINHO 

 

Com base no relacionamento entre os construtos mencionados no referencial 

teórico construiu-se o modelo conceitual, que é o alicerce de sustentação do estudo. 

Este modelo apresenta as relações entre os construtos e observa o padrão 

empregado na modelagem de equações estruturais, mostrado graficamente, pelo 

diagrama de caminho (Figura 1). 

  
 
Figura 1: diagrama de caminho do modelo 
Fonte: Elaboração própria 
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3.8 TRATAMENTO DE DADOS 

 

A Modelagem de Equações Estruturais (MEE) está entre as mais úteis 

técnicas avançadas de análise estatísticas que surgiram mais recentemente nas 

Ciências Sociais (HAIR JR. et al., 2014). 

A técnica empregada neste estudo para tratar os dados será a MEE, 

fundamentada em matriz de covariância, com utilização do programa AMOS 

(Analysis of Moment Structures), versão 4.0. Para processamento das estatísticas 

descritivas, será utilizado o programa Statistical Package for The Social Sciences 

(SPSS) na versão 20.  

A MEE é uma técnica de segunda geração que emprega, na avaliação da 

validade do modelo, método estatístico mais complexo do que o utilizado na análise 

de regressão tradicional. Com uma abordagem mais abrangente que os métodos de 

primeira geração, a MEE capacita os pesquisadores a examinarem, 

simultaneamente, relações existentes entre vários construtos (URBACH; 

AHLEMANN, 2010; WONG, 2013; BAGOZZI; YI, 2012). 

Conforme ensina Hair Jr. et al. (2014), há duas abordagens distintas 

associadas à MEE: 

a) A MEE baseada em mínimos quadrados parciais (MQP), utilizada para 

desenvolver teorias em pesquisa exploratória e que faz uso do método 

de regressão com mínimos quadrados ordinários; e 

b) A MEE baseada em matriz de covariância (MC), empregada para 

confirmar (ou rejeitar) teorias, onde o método de estimação utilizado é, 

geralmente, de máxima verossimilhança. 

As duas técnicas, MEE com MQP e com MC, abrangem, simultaneamente, a 

avaliação de múltiplas variáveis e seus relacionamentos: Na MEE com MQP, o 

processo se concentra na maximização da variância explicada dos construtos 

endógenos. Já na MEE com MC, o processo minimiza a diferença entre as matrizes 

de covariância observadas e esperadas pela aplicação do método de máxima 

verossimilhança (HAIR JR.; GABRIEL; PATEL, 2014).  

Kline (2005) descreve o método máxima verossimilhança como o princípio 

estatístico que subjaz à derivação de estimativas de parâmetros, que maximizam a 

probabilidade (a generalização contínua) de que os dados (as covariâncias 

observadas) tenham sido extraídos dessa população. 
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A MEE, com base em matriz de covariância, permite avaliar modelos 

complexos, no que diz respeito à sua compatibilidade (ajuste) com todos os 

relacionamentos (covariâncias) no conjunto de dados. Ao calcular uma série de 

estatísticas de bondade de ajuste, a MEE, com MC, permite avaliar se o modelo 

teórico pode ser confirmado (ASTRACHAN; PATEL; WANZENRIED, 2014). Vieira e 

Ribas (2011) sustentam que esta é uma técnica de natureza confirmatória e que a 

qualidade do ajuste entre variáveis, definidas em MEE por um conjunto de equações 

que descrevem estruturas hipotéticas de relacionamento, é verificada recorrendo-se 

aos testes de bondade de ajustamento (VIEIRA; RIBAS, 2011).  

 

 

3.8.1 Modelagem de Equações Estruturais com Base em Matriz de Covariância  

 

A abordagem de MEE, com MC, vem sendo utilizada, cada vez mais, como 

um método para a avaliação e desenvolvimento de teoria nas ciências sociais 

aplicadas, principalmente na área de Marketing (HAIR JR.; GABRIEL; PATEL, 2014). 

A questão que leva os pesquisadores a utilizarem MEE, com MC, é bastante 

simples: seu processo de aplicação permite aos investigadores avaliarem, mais 

efetivamente, modelos de mensuração e de caminhos estruturais, particularmente 

quando o modelo estrutural envolve múltiplas variáveis dependentes (ASTRACHAN; 

PATEL; WANZENRIED, 2014). 

Esses autores enfatizam que essa preferência dos pesquisadores, no tocante 

ao uso da MEE, com MC, deve-se ao fato de que os construtos investigados nas 

ciências sociais são variáveis latentes que não podem ser observadas ou medidas 

diretamente e que, no desenvolvimento de teorias, pode haver múltiplos construtos e 

efeitos interativos resultando em um modelo complexo (VIEIRA; RIBAS, 2011). 

A MEE, com MC, está associada ao processo de estruturação, com emprego 

de máxima verossimilhança, que tem como objetivo minimizar a diferença entre as 

matrizes de covariância observada e esperada (HAIR JR.; GABRIEL; PATEL, 2014). 

Concentra-se em estimar um conjunto de parâmetros do modelo para que a matriz 

de covariância teórica, implícita no sistema de equações estruturais, seja tão 

próxima, quanto possível, da matriz de covariância empírica observada (REINARTZ; 

HAENLEIN; HENSELER, 2009). 
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Gosling e Gonçalves (2003) alertam para o fato de que, em MEE com base 

em matriz de covariância, as variáveis endógenas não são entendidas como 

perfeitas e totalmente explicadas pelas variáveis do modelo que exercem influência 

sobre elas; são, também, definidas a partir de um erro.  

Os modelos de mensuração são avaliados por sua confiabilidade de 

consistência interna e a sua validade. As medidas específicas incluem: a 

confiabilidade composta (como meio de avaliar a confiabilidade da consistência 

interna); a validade convergente; e a validade discriminante (HAIR JR. et al., 2014). 

Para se estimar a confiabilidade interna de uma variável latente, pode ser 

empregado o coeficiente Alfa de Cronbach. Esta estatística mede o grau em que as 

respostas são consistentes entre os itens dentro de uma medida (HORA; 

MONTEIRO; ARICA, 2010). 

Para Lopez, Abad e Sousa (2013), o Alfa de Cronbach apresenta deficiências, 

tendendo aumentar a sua magnitude à medida que mais itens são incluídos no 

construto. Não é um índice confiável para avaliar a unidimensionalidade, motivando 

a utilização de índices de confiabilidade mais precisos. A confiabilidade composta 

(CC) e a variância média extraída (VME) são as mais adequadas para essa 

finalidade (HAIR JR. et al., 2009). 

A confiabilidade composta mede a consistência de todos os itens de um fator. 

De acordo com Hair Jr. et al. (2009), valores acima de 0,70 são considerados 

satisfatórios, apesar de valores abaixo desse patamar serem considerados 

aceitáveis em pesquisas exploratórias. Ainda segundo este autor, índices 

compreendidos entre 0,60 e 0,70 podem ser aceitáveis, desde que outros 

indicadores de validade de construto do modelo sejam bons.  

Bagozzi e Yi (2012) apontam para o índice de 0,70 ou superior (valor padrão 

clássico muito citado para uma confiabilidade composta satisfatória). Entretanto, os 

autores chamam a atenção para o fato de que não existe consenso a respeito do 

valor mínimo desse índice. 

A variância média extraída (VME) mede a quantidade total de variância dos 

indicadores explicada pela variável latente. A VME equivale a comunalidade do 

construto. Em outras palavras, indica se o percentual de variação explicada é 

suficientemente grande para afirmar que existe qualidade de mensuração. São 

aceitos valores iguais ou superiores a 0,50. Um valor inferior a 0,50 é considerado 
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insuficiente, pois indica que mais erro permanece nos itens do que a variância 

explicada (HAIR JR. et al., 2009; VINZI; CHIN; WANG, 2010). 

Para finalizar a avaliação do modelo de mensuração, é necessário avaliar as 

estimativas dos pesos de regressão das variáveis observadas relacionadas a cada 

construto, assim como os respectivos sinais, os quais não podem conflitar com 

aqueles sugeridos pela teoria que fundamentou a construção do modelo hipotético. 

As estimativas dos pesos de regressão devem exibir significância estatística. 

Para avaliar a significância estatística das estimativas dos parâmetros, o teste 

estatístico utilizado é o chamado teste da razão crítica (CR), obtido pela estimativa 

do parâmetro dividida pelo seu erro padrão, testando a hipótese de que a estimativa 

é estatisticamente diferente de zero. A nível 0,05 de significância, o teste estatístico 

precisa ser, em módulo, maior do que 1.96 para que essa hipótese não seja 

rejeitada (VIEIRA; TROCCOLI; SILVA, 2011). 

O próximo passo refere-se à avaliação do modelo quanto ao grau de 

excelência de seu ajustamento global. A consistência global do modelo pode ser 

avaliada, inicialmente, por meio do teste qui-quadrado (χ²), que é um teste de 

significância de hipótese nula. Entretanto a decisão esperada é invertida, ou seja, o 

objetivo agora é "aceitar" a hipótese nula e não rejeitá-la (BARRETT, 2007). 

A estatística χ² é frequentemente usada como uma medida de ajuste global, 

pois, entre os índices de ajustamento global, o  χ² é a única estatística associada a 

teste de significância. O ajuste perfeito é aquele indicado por um valor de 0 para a 

estatística χ² e um p-valor inferior a 0,05 (CRUDDAS, 2013). 

Embora existam outros índices de teste de bondade de ajuste global, a 

estatística χ² é, em alguns aspectos, o mais fundamental teste estatístico para 

avaliar se um modelo se ajusta aos dados observados, na mesma extensão da 

equivalência que existe entre a matriz de covariância, gerada pelo modelo, e a 

matriz de covariância observada (BAGOZZI; YI, 2012). 

Na opinião de Cruddas (2013) o teste estatístico χ² apresenta limitações. O 

autor cita, primeiramente, que o teste χ² é baseado no pressuposto de normalidade 

multivariada, resultando em dois tipos de erro (rejeição incorreta de modelos 

devidamente especificadas) em circunstâncias de grave desvio da normalidade, pois 

quanto maior o desvio da normalidade, maior o valor da medida χ² e, 

consequentemente, maior probabilidade de rejeição da hipótese nula; e em segundo 

lugar, o χ² é sensível ao tamanho da amostra.  
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Considerando que o teste estatístico χ² é proporcional ao tamanho da 

amostra, existe um perigo de que modelos com tamanho da amostra muito pequeno 

conduzam a uma decisão de aceitação da hipótese nula de que a matriz de 

covariância da amostra tem discrepância mínima em relação a matriz de covariância 

gerada pelo modelo. Do mesmo modo, há risco de que uma amostra de tamanho 

grande possa levar à rejeição de um modelo que, de fato, seja razoável (BAGOZZI; 

YI, 2012). 

Alguma discordância existe com relação ao tamanho das amostras 

recomendadas para MME. Alguns autores consideram que o tamanho mínimo da 

amostra deve ser de 100 observações, enquanto para outros, o mínimo deve ser de 

150 observações (VIEIRA; RIBAS 2011). Sentindo-se pressionados por esta 

discordância, Bagozzi e Yi (2012) afirmam que, raramente, em análise fatorial com 

pequeno número de itens, cujos dados sejam normalmente distribuídos, o tamanho 

de amostra deveria ser abaixo de 100 observações. Os autores vão além, quando se 

trata de MEE, recomendando que se utilize amostra de tamanho maior, de 

preferência acima de 200 observações. 

O tamanho da amostra é importante porque esta diretamente relacionada com 

a estabilidade das estimativas dos parâmetros. 

De acordo com Schreiber et al. (2006), o fato de se ter uma grande amostra, 

para aumentar a precisão da estimação de parâmetros, é considerado importante, 

porém o χ² quase sempre será expressivo, indicando um ajuste fraco. Como 

resultado, tem sido sugerido, com consenso na literatura psicométrica, que um 

modelo demonstra um ajuste razoável, quando o resultado obtido da divisão do valor 

χ² pelos graus de liberdade (gl) não exceder 3,0 (χ² / df ≤ 3). 

Cruddas (2013) argumenta que muito embora grandes amostras sejam 

regularmente associadas à rejeição do modelo, não constitui regra geral, sendo 

recomendável utilizar uma variedade de outros índices de ajuste para apoiar a 

tomada de decisão.  

De acordo com Hair Jr. et al. (2009), os índices de ajustamento global podem 

ser divididos em: 

a) Índices absolutos para medida direta do quanto o modelo 

especificado reproduz os dados observado, sem comparar a 

qualidade do ajuste com qualquer outro modelo possível; 
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b) Índices incrementais que avaliam quão bem um modelo proposto se 

ajusta, relativamente, a algum modelo alternativo de referência 

(nulo); e 

c) Índices de parcimônia que buscam informações sobre qual é o 

melhor modelo, em um conjunto de modelos concorrentes, com base 

em seu ajuste condicionado à sua complexidade. 

Os índices absolutos, Índice de Bondade de Ajustamento (GFI) e Índice 

Ajustado de Bondade de Ajustamento (AGFI) consideram bom ajuste aqueles 

modelos cujos valores são superiores a 0,90. Contudo o AGFI ajusta o GFI para 

promover parcimônia (HOOPER; COUGHLAN; MULLEN, 2008). 

Entre os índices desenvolvidos para comparar modelos concorrentes e decidir 

o melhor modelo de ajuste, em comparação com os outros, tem-se o Índice de 

Ajustamento Normado (NFI), desenvolvido alternativamente ao Índice de 

Ajustamento Comparativo (CFI). Para ambos os índices NFI e CFI, os valores variam 

entre 0 e 1, contudo, o NFI pode exceder a 1, tornando, assim, mais difícil sua 

interpretação. Valores acima de 0,90 têm sido sugeridos como de ajustamento 

adequado (HOOPER; COUGHLAN; MULLEN, 2008). Outro índice comparativo é o 

Índice de Ajustamento Incremental (IFI), índice de bondade de ajustamento 

incremental, que é relativamente independente do tamanho da amostra. Considera-

se um ajuste adequado, quando o IFI é maior do que 0,90 (SCHREIBE et al., 2006).  

O Índice de Ajustamento Não Normado (NNFI), também denominado Índice 

de Tucker-Lewis (TLI), foi introduzido devido à sensibilidade do NFI ao tamanho da 

amostra. Ele penaliza a complexidade do modelo. Esse índice deve superar 0,90.  

A Raiz do Erro Quadrado Médio de Aproximação (RMSEA) calcula a 

quantidade média de desajuste para um modelo, por grau de liberdade, e também 

considera a parcimônia. Esse índice deve estar abaixo de 0,08. 

O teste de ajustamento global não revela que caminhos particulares do 

modelo são significativos. Se o modelo for aceito, é fundamental que os coeficientes 

de caminho sejam cuidadosamente avaliados. A avaliação quanto à viabilidade dos 

parâmetros individuais estimado é realizada verificando a magnitude e se o sinal é 

consistente com os pressupostos teóricos. A existência de erros padrão deve ser 

verificada e, caso sejam muito próximo a zero, o teste não pode ser realizado 

(VIEIRA; RIBAS, 2011). 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Neste capítulo, encontram-se os resultados obtidos pela pesquisa. Na 

primeira subseção, foi identificado o perfil dos respondentes. Procedemos a análise 

dos dados reproduzidos dos questionários (Apêndice I) com aplicação da estatística 

descritiva sobre os itens demográficos. 

Na segunda subseção foi verificada a confiabilidade de consistência interna 

do modelo. A última subseção do capítulo analisou, por meio do uso de MEE, os 

itens do questionário e os construtos, mostrando, ainda, o ajustamento global do 

modelo. 

O programa SPSS 20 foi utilizado para aplicação das estatísticas descritivas, 

e para à validação da escala, foi empregado o programa Amos versão 4.0. 

 

 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

 

A amostra da pesquisa foi composta por 194 respondentes, com respostas 

válidas, sendo compostos por estudantes dos sétimo e oitavo períodos do curso de 

Administração de Instituição de Ensino Superior (IES) localizadas na cidade do Rio 

de Janeiro/RJ, tendo sido pesquisadas uma Instituição de Ensino Superior privada e 

duas Universidades Federais. Desse total de respondentes, 111 (57%) foram do 

sétimo período, e 84 foram do oitavo período (43 %), como pode ser observado no 

Gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 – Período letivo dos respondentes 
Fonte: Elaboração própria 
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No que se refere à faixa etária, respondentes na faixa etária até 29 anos 

totalizaram 135 (70%), representando maior concentração; na faixa etária 

compreendida de 30 a 39 anos foram 43 respondentes (22%); 13 respondentes (7%) 

com idade entre 40 a 49 anos; e apenas 3 respondentes com idade entre 50 a 59 

anos, representando (1%) (Gráfico 2). 

 

 

Gráfico 2 - Faixa etária dos respondentes 
Fonte: Elaboração própria 

 

Quanto ao gênero, 109 (56%) foram do sexo masculino; e foram 85 (44%) do 

sexo feminino, apresentando uma distribuição equilibrada, como pode ser observado 

no Gráfico 3. 

 

 Gráfico 3 - Gênero dos respondentes 
Fonte: Elaboração própria 
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No que se refere situação ocupacional dos respondentes, 125 respondentes 

que trabalhavam e estudavam, representando (64%); 44 respondentes (23%) 

estavam estagiando e estudando; e 25 respondentes (13%) estavam na situação 

exclusiva de estudante (Gráfico 4). 

 

 
Gráfico 4 - Situação dos respondentes 

Fonte: Elaboração própria 

 

Com referencia a avaliação direta sobre a atuação do CRA-RJ, cada um dos 

respondentes atribuiu uma nota com valores entre 1 (um) a 10 (dez), o que 

representou, em termos globais, a sua avaliação. As respostas apresentaram média 

6,26; mediana 6,0; e moda 7,0, conforme mostra o Gráfico 5  

 

 

Gráfico 5 – Avaliação do desempenho 
Fonte: Elaboração própria 
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4.2 CONFIABILIDADE 

 

A confiabilidade é uma condição necessária para avaliação da consistência 

interna (mede se os diversos itens, que se propõe a mensurar o mesmo construto, 

produzem resultados semelhantes). Em Modelagem por Equações Estruturais 

(MEE), o método mais apropriado para avaliar a consistência interna é a 

confiabilidade composta (CC) (HAIR JR. et al., 2014). 

Na avaliação de modelos de mensuração refletiva, além da avaliação de 

consistência interna com a aplicação da CC, também é preciso calcular a variância 

média extraída (VME) para avaliar a validade convergente (grau de relacionamento 

em que uma medida se correlaciona positivamente com outras medidas do mesmo 

construto). Seus cálculos são efetuados tomando como ponto de referência os 

parâmetros estimados por meio da MEE (HAIR JR. et al., 2014; VALENTINI; 

DAMÁSIO, 2016). 

 

 

4.2.1 Confiabilidade Composta (CC). 

 

Esse tipo de confiabilidade considera as distintas cargas externas das 

variáveis observadas, sendo calculada da seguinte forma:  

 

CC = (∑ʎ)2 / [(∑ʎ)2 + ∑ɛ)] 

 

Onde: CC é a confiabilidade composta; “ʎ” simboliza as cargas externas 

padronizadas dos indicadores de um construto específico (ou coeficientes de 

regressão entre a variável latente e o item); “ɛ” são os erros de mensuração dos 

indicadores; e “var” (ɛ) denota a variância dos erros de mensuração (ou variância 

residual), a qual é definida como ɛ = 1 - λ2  (VALENTINI; DAMÁSIO, 2016). 

De acordo com Hair Jr. et al. (2014), a confiabilidade composta varia entre 0 e 

1, com valores maiores indicando níveis mais elevados de confiabilidade. Os valores 

da confiabilidade composta compreendidos no intervalo de 0,60 a 0,70 são 

aceitáveis em pesquisa exploratória, ao passo que, em estágios mais avançados de 

pesquisa, valores entre 0,70 e 0,90 podem ser considerados satisfatórios. Valores 
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acima de 0,90 (e definitivamente > 0,95) não são desejáveis porque indicam que 

todos os indicadores estão medindo o mesmo fenômeno e são, portanto, 

questionáveis enquanto medida válida do construto. Especificamente, esses valores 

de confiabilidade composta ocorrem quando se empregam itens semanticamente 

redundantes, alterando muito marginalmente a redação da mesma questão. O uso 

de itens redundantes tem consequência adversa para a validade de conteúdo da 

medida e pode elevar as correlações entre os termos de erro. Por último, valores 

abaixo de 0,60 para confiabilidade composta indicam carência de consistência na 

confiabilidade interna.  

 

 

4.2.2 Variância média extraída (VME). 

 

A variância média extraída (VME) é definida como o valor médio das cargas 

quadráticas dos indicadores associados ao construto (soma das cargas quadráticas 

divididas pelo número de indicadores) (HAIR JR. et al., 2014). 

Ainda segundo os autores acima, os indicadores de um construto refletivo são 

considerados abordagens distintas para mensurar o mesmo construto, portanto 

deveriam convergir ou compartilhar uma proporção adequada de variância (validade 

convergente). Neste contexto a VME é uma medida comum para estabelecer a 

extensão em que um indicador se correlaciona positivamente com outros do mesmo 

construto.  

Sabendo que a variância do item é explicada pela carga fatorial e pelo erro, a 

VME representa, portanto, a porcentagem média da variância dos itens livre de erro 

de mensuração (erro referente à ausência de consistência interna), podendo ser 

calculada da seguinte forma: 

 

VME = ∑(ʎp
2) / k 

 

Onde: (ʎp
2) representa o quadrado da carga fatorial padronizada; e k indica o 

número de itens (VALENTINI; DAMÁSIO, 2016). 

 De acordo com Hair Jr. et al. (2014), os valor da VME de 0,50, ou mais, 

indica que, em média, o construto explica mais do que a média de variância de seus 
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indicadores, e valor menor do que 0,50 indica que, em média, mais erro permanece 

nos itens do que a variância explicada pelo construto. 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados da confiabilidade composta e 

variância média extraída. 

 

Tabela 1 - Confiabilidade composta e Variância média extraída 

Variável latente 
Confiabilidade 

composta 
 

Variância média 
extraída 

Inst 0,96 0,70 

Atend 0,99 0,63 
Fonte: Elaboração própria. 

  

As magnitudes de variação média extraída estão razoáveis, indicando que os 

dois construtos são distintos, conforme é possível atestar com o exame da Tabela 1. 

 Todavia, os valores de confiabilidade composta indicam elevado nível de 

colinearidade entre os indicadores de cada construto, evidenciando significativa 

sobreposição entre eles. 

            Como os construtos, Institucional e Atendimento, apresentam covariância 

positiva, o problema de colinearidades entre indicadores pode ter sido acentuado. 

 

 

4.3 AVALIAÇÃO DA ESCALA  

 

Em MEE, a avaliação do modelo é realizada em duas partes interligadas 

quais sejam: o modelo de mensuração; e o modelo estrutural.  

O modelo de mensuração especifica como os indicadores de cada variável 

latente se relacionam e permite avaliar a confiabilidade de cada construto ao estimar 

as relações causais que nele ocorrem. No modelo de mensuração são avaliados 

construtos e suas respectivas variáveis observadas, por sua confiabilidade de 

consistência interna e a sua validade. Após avaliação do modelo de mensuração, é 

possível inspecionar os resultados do modelo estrutural. 

No modelo estrutural são avaliadas as relações de dependência entre os 

construtos. Esse modelo especifica a forma por meio da qual determinada variável 
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latente influencia (direta ou indiretamente) mudança em outras variáveis latentes do 

modelo. É nele que se sumarizam as relações causais entre as variáveis latentes. 

 

 

4.3.1 Estimativas do modelo de mensuração 

 

A Tabela 2 cientifica as estimativas dos pesos de regressão, erros padrão e 

respectivas razões críticas. Ou seja, são exibidas informações acerca do 

ajustamento dos parâmetros individuais.  

 

Tabela 2 – Estimativas dos parâmetros do modelo 

Pesos de regressão Estimado 
Erro 

Padrão 
Razão 
Crítica 

P 

v1 <--- Inst 1,000       

v2 <--- Inst 0,983 0,181 5,971 *** 

v3 <--- Inst 0,815 0,178 5,716 *** 

v4 <--- Inst 0,621 0,212 6,580 *** 

v5 <--- Inst 0,562 0,194 6,443 *** 

v6 <--- Inst 0,924 0,178 5,753 *** 

v7 <--- Atend 1,000 
  

  

v8 <--- Atend 0,833 0,086 9,724 *** 

v9 <--- Atend 0,653 0,121 8,730 *** 

v10 <--- Atend 0,697 0,083 8,401 *** 

v11 <--- Atend 0,724 0,088 8,236 *** 

NOTA <--- Inst 0,975 0,581 5,679 *** 

NOTA <--- Atend 0,736 0,374 4,517 *** 
*** indica que foram significativas em p<0,01 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Todas as estimativas dos pesos de regressão, de cada construto em relação 

às respectivas variáveis observadas, demonstram razões críticas superiores a 1,96 

(CR>1,96), mostrando que todas as estimativas dos parâmetros apresentam 

significância estatística superior a 5%, conforme demonstra a Tabela 2.  

A razão crítica (CR) verifica se o parâmetro é importante para o modelo. 

Considerando um nível de significância de 5%, a CR necessita ser superior a ± 1,96, 

para que seja rejeitada a hipótese de que a estimativa é zero. A CR de todas as 
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variáveis observadas dos construtos do modelo mostra existência de significância 

estatística (CR > 1,96), conforme mostradas na Tabela 2.  

O construto Institucional (Inst), constituído de 6 itens, é o mais importante, já 

que é aquele que exibe maior peso de regressão (0,975), com significância 

estatística, em relação a NOTA. 

A variável observada referente ao item V1 “Velocidade no desenvolvimento 

das atividades do CRA-RJ” é aquela que apresenta maior peso de regressão 

(1,000), no construto institucional, mostrando a relevância atribuída, pelo 

respondente, à agilidade no desenvolvimento das atividades pelo CRA-RJ. 

Em seguida os resultados apontam para a variável observada referente ao 

item V2 “Confiabilidade do CRA-RJ”, que apresenta o segundo maior peso de 

regressão (0,983), no construto institucional, indicando a credibilidade do CRA-RJ, 

conferida pelos respondentes, a qual é traduzida pela confiança depositada na 

instituição. 

O item subsequente é o V6 “Grau de necessidade dos eventos promovidos 

pelo CRA-RJ”, com peso de regressão (0,924), alude ao desempenho percebido 

quanto à competência em mobilizar o administrador para participar como agente 

atuante de uma sociedade. 

O construto Atendimento (Atend), constituído de 5 itens, apresenta peso de 

regressão (0,736), com significância estatística em relação à NOTA. Esse construto 

é o segundo mais importante. 

A variável observada mais importante do construto atendimento é o item V7 

“Avaliação do atendimento especifico aos estudantes”, que evidencia a importância 

que é atribuída à comunicação, em termos específicos, quando à qualidade da 

prestação de serviços de atendimento ao estudante pelo do CRA-RJ. 

A segunda variável mais importante deste construto é item V8 “Classificação 

da qualidade dos serviços prestados pelo CRA-RJ”, que tem peso de regressão 

(0,833). Esta variável diz respeito aos aspectos relacionados às informações, 

sistemas e pessoas, permitindo aos respondentes dimensionar a qualidade dos 

serviços prestados no atendimento, quanto à facilidade e disponibilidade de acesso.  
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4.3.2 Estimativas do modelo estrutural 

 

A estimativa da covariância entre os construtos “Institucional” (Inst) e 

“Atendimento” (Atend) apresenta significância estatística a nível superior de 5%, já 

que suas razões críticas foram superiores a 1,96, como demonstra a Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Estimativa da covariância  

Covariância Estimado 
Erro 

Padrão 
Razão 
Crítica 

P 

Inst <--> Atend 0,627 0,117 5,37 *** 
*** indica que foram significativas em p<0,01 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A covariância entre os construtos é positiva, o que significa dizer que quando 

a percepção da qualidade do serviço do CRA-RJ, do ponto de vista do construto 

Institucional, aumenta, há elevação da percepção da qualidade de serviço do 

construto Atendimento. 

Na medida em que os construtos Institucional e Atendimento são dimensões 

interligadas de qualidade, o resultado de covariância positiva, com significância 

estatística, já era esperado. Com efeito, resultado análogo foi encontrado por Cidade 

(2010).  

Cabe enfatizar, conforme observamos anteriormente, que, além da possível 

sobreposição entre os indicadores, o que foi evidenciado pelo alto valor da 

confiabilidade composta, a covariância entre os construtos pode ter agravado o 

aludido problema de colinearidade. 

A próxima seção avalia o modelo, segundo critério para sua validação, 

utilizando índices globais de ajustamento (Tabela 4). 

 

 

4.3.3 Ajustamento global do modelo hipotético 

 

Em relação à qualidade do ajustamento global do modelo, respeitando os 

parâmetros definidos pelos autores aqui referenciados, os índices apresentados na 

Tabela 4 indicam um ajustamento global adequado. 
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Tabela 4 - Ajustamento global do modelo 

Indicadores de qualidade do 
ajustamento 

Valor 

CMIN/DF 1,855 

GFI 0,920 

AGFI 0,880 

NFI 0,894 

IFI 0,948 

TLI 0,933 

CFI 0,947 

RMSEA 0,067 
Fonte: Elaboração própria 

 

De acordo com os limites recomendados pela literatura, o resultado de 1,855, 

para a estatística CMIN/DF, indica ajustamento adequado do modelo. 

O GFI (0,920) evidencia um adequado ajustamento absoluto do modelo, 

indicando que as covariâncias das variáveis observadas são, adequadamente, 

explicadas pelo modelo hipotético. 

Os índices de ajustamento comparativo CFI (0,947), IFI (0,948) e o TLI 

(0,933) refletem um ajustamento razoável. 

O RMSEA apresentou um valor razoável (0,067). Quando um modelo 

estimado reproduz exatamente a matriz de covariância da população, o RMSEA se 

iguala a zero. Conforme foi observado anteriormente, o RMSEA com valores 

compreendidos entre 0.06 a 0.08 indica um ajustamento adequado, sendo 

considerado um dos principais indicadores de excelência de ajustamento 

(SCHREIBER et al., 2006). 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES, CONTRIBUIÇÕES E RECOMENDAÇÕES. 

 

Nesta primeira seção do capítulo, são apresentadas as conclusões obtidas a 

partir dos resultados da pesquisa. Na seção seguinte, são apresentadas as 

contribuições acadêmica e gerencial, bem como as recomendações para futuros 

estudos. 

 

 

5.1 CONCLUSÕES 

 

A imagem corporativa é o resultado da forma como a empresa é percebida 

pelas pessoas: seja fornecedora de bens seja prestadora de serviços; quer vise lucro 

ou não. Para aquelas que não visam lucro, como é o caso dos conselhos 

profissionais, o fortalecimento de sua imagem corporativa concorre para fidelizar os 

associados existentes, e contribui para ampliar o quadro de inscritos, na medida em 

que há atração de novos membros.  

Neste sentido, o que se buscou, no presente estudo, foi avaliar o modelo de 

Cidade (2010), quando aplicado ao CRA-RJ, estimando o impacto das dimensões 

“Atendimento” e “Institucional” sobre a imagem corporativa do CRA-RJ. Para tanto, 

empregou-se a MEE fundamentada em matriz de covariância (MC).  

Os resultados do estudo atestam que o modelo de Cidade (2010), pode ser 

utilizado na avaliação da imagem corporativa do CRA-RJ. 

Ademais, é possível verificar que as dimensões Institucional e Atendimento 

exercem impacto positivo sobre a imagem corporativa do CRA-RJ. 

Cabe destacar que, no caso do CRA-RJ, o construto mais importante na 

determinação da imagem corporativa foi o Institucional, o qual se refere, 

especificamente, à qualidade do serviço prestado quanto a produtos, serviços, e 

estrutura. Esse resultado é diferente do que foi obtido no estudo de Cidade (2010) 

para o CRC-RJ. Com efeito, Cidade (2010) verificou que o fator Atendimento 

(facilidade de acesso a pessoas ou a sistemas e disponibilidade à informação) era 

aquele que exercia maior influência na determinação da imagem do CRC-RJ, 

análogo ao trabalho de Carvalho (2009) onde o construto Atendimento também foi o 

mais importante na determinação da imagem corporativa do CRC-RJ. 
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A diferença mencionada reside, possivelmente, na forma de como é realizado 

o registro profissional no Conselho. Para o profissional da Administração, não é 

obrigatório o registro no CRA-RJ. Condição diversa é a do CRC-RJ, pois o registro 

do profissional de Contabilidade é obrigatório, produzindo a necessidade de se 

prestar um serviço cuja qualidade pode ser questionada, inclusive no âmbito jurídico. 

Como a variável observada qualidade dos serviços prestados pelo CRC-RJ foi 

incluída no construto Atendimento, ela foi considerada a mais importante pelos 

respondentes do CRC-RJ, também posicionando o construto Atendimento como 

mais importante no caso do CRC-RJ. Acrescentamos que Cidade (2010) não 

ofereceu sugestão para melhoria, limitando-se em recomendar ao CRC-RJ especial 

atenção quanto aos serviços de atendimento que presta, dado sua importância 

relativa no construto Atendimento. 

Conforme comentamos acima, o construto Institucional destacou-se como o 

mais relevante, no caso do CRA-RJ. O indicador mais importante desse construto 

está associado à agilidade no desenvolvimento de suas atividades, sinalizando, com 

isso, que o respondente se preocupa, predominantemente, com a rapidez com que o 

CRA-RJ responde às demandas relacionadas à fiscalização da profissão de 

administrador, à defesa dos interesses de seus profissionais e à promoção de sua 

capacitação. 

Considerando a relevância atribuída à fiscalização da profissão de 

administrador, à defesa de seus interesses e à sua capacitação, recomendamos que 

o CRA-RJ intensifique as suas visitas às Instituições de Ensino Superior que 

oferecem o curso de Administração, comunicando as ações empreendidas nas áreas 

consideradas relevantes pelo respondente. 

Objetivando estreitar os laços com os estudantes de Administração, 

sugerimos também sejam convidados os melhores alunos do curso, indicados pela 

Instituição de Ensino Superior, para representarem o CRA-RJ na referida instituição 

de ensino, divulgando o trabalho realizado nas áreas consideradas mais 

importantes. Ao aluno que aceitasse essa representação, o CRA-RJ concederia, 

quando de sua colação de grau, certificado atestando o trabalho de representação 

do CRA-RJ por ele realizado no decorrer dos dois últimos períodos, bolsa de estudo 

para curso de aperfeiçoamento patrocinado pelo CRA-RJ, e gratuidade da anuidade 

por dois anos. 
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A relevância da credibilidade do CRA-RJ foi atestada por ser a segunda 

variável observada mais importante do construto Institucional, recomendando que 

seja ampliado o processo de transparência das ações do CRA-RJ naquelas áreas 

julgadas mais importantes. Com efeito, a transparência fortalece a credibilidade. 

O processo de transparência pode ser ampliado com a divulgação trimestral 

das ações do CRA-RJ, por intermédio daqueles estudantes que representam o 

Conselho na Instituição de Ensino Superior, cujas considerações a respeito foram 

tecidas em parágrafo anterior. O relatório sintético das ações do CRA-RJ poderia ser 

distribuído pelo representante aos colegas e por ele afixado em local apropriado. 

A credibilidade do CRC-RJ, no estudo realizado por Cidade (2010), foi a 

terceira variável mais importante, do construto Institucional, logo após a variável que 

considera a modernidade do Conselho (segunda mais importante). Sugestões de 

melhorias visando à ampliação da credibilidade não foram apresentadas.  

A variável que trata dos eventos promovidos pelo CRA-RJ foi a terceira 

variável mais importante do construto Institucional. Na realidade, o CRA-RJ busca 

inserir o profissional da Administração nas questões enfrentadas pelos diferentes 

níveis gerenciais, por intermédio de debates, seminários, palestras etc. 

O intercâmbio do CRA-RJ com a Universidade permitiria atualizar o 

profissional da Administração nos temas mais pesquisados no meio acadêmico, 

possibilitando uma troca profícua de experiência e saberes, não apenas mostrando 

as soluções encontradas nas pesquisas realizadas na Universidade, mas também 

suscitando novos problemas de pesquisa levantados pelos profissionais da área. 

Cidade (2010) no seu estudo sobre o CRC-RJ faz apenas uma observação 

para a conscientização da relevância desta variável “eventos promovidos” 

(antepenúltima em grau de importância), embora não apresente nenhuma sugestão 

de melhoria. 

No que tange ao construto Atendimento (facilidade de acesso a pessoas ou a 

sistemas e disponibilidade à informação), constatou-se que a variável observada 

mais importante, é a que trata da percepção dos estudantes quanto à avaliação da 

qualidade dos serviços de atendimento prestados pelo CRA-RJ. A importância que é 

atribuída pelos estudantes para esta variável mostra a relevância da comunicação, 

em um processo interativo, quer seja online (chat), de autoatendimento, ou pessoal.   

Nessa circunstância, sugerimos que se deva melhorar a troca de informações 

no processo de comunicação com os estudantes, operacionalizada de forma 
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proativa com a visitação de uma equipe multidisciplinar do CRA-RJ, com 

funcionários capacitados, às Instituições de Ensino, abrindo espaço para uma maior 

aproximação com os estudantes, disponibilizando informações pertinentes à atuação 

do profissional da administração, tais como informações sobre a legislação, 

formação continuada, e facilidade de acesso ao site do CRA-RJ, para emissão de 

carteira e certificados. Assim, a maior transparência e facilidade de acesso às 

informações poderão contribuir para melhorar a percepção dos estudantes quanto à 

qualidade de atendimento de serviço prestado.  

Para Cidade (2010), o atendimento especifico aos estudantes é a segunda 

variável observada mais importante no seu estudo sobre o CRC-RJ. Embora esse 

autor reconheça que é fundamental melhorar a comunicação com os futuros 

associados do Conselho, ele não ofereceu sugestão. 

 

 

5.2 RECOMENDAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

O modelo apresentado nesta dissertação pode ser utilizado em futuras 

mensurações da imagem corporativa, e os resultados encontrados poderão ser 

aproveitados para a formação de estratégias de gestão empresarial. 

 

 

5.2.1 Contribuição acadêmica 

 

Os resultados do estudo indicam que o modelo de Cidade (2010) apresenta 

potencial para ser aplicado a estudos sobre outros Conselhos Profissionais, 

possibilitando a ampliação do conhecimento dessas organizações, sem fins 

lucrativos, por meio do acúmulo de insights. 

 

 

5.2.2 Contribuição gerencial 

 

Os resultados desse estudo poderão servir de base para que o CRA-RJ 

procure aprimorar a gestão da sua imagem corporativa, com objetivo de atingir seus 
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valores mais elevados, fortalecendo suas ações no sentido de consolidar sua 

imagem como uma instituição ágil. As variáveis mais importantes comentadas neste 

estudo devem ser trabalhadas de forma estratégica, buscando a maior solidez da 

imagem corporativa. A imagem corporativa sólida, além de consolidar a fidelidade 

dos associados atuais, contribui para a ampliação do quadro de filiados. 

 

5.2.3 Recomendações para pesquisas futuras 

 

Esta pesquisa poderá ser reaplicada, no âmbito do CRA-RJ, para medir a 

imagem corporativa entre seus atuais membros filiados. Espera-se que o resultado 

desse estudo apresente uma considerável diferença em relação ao da presente 

pesquisa, já que se presume que os atuais filiados tenham um maior nível de 

interação como o CRA-RJ, proporcionando aos seus gestores uma visão mais 

abrangente da sua imagem corporativa. Recomendamos também aplicar esta 

pesquisa em outros Conselhos Profissionais. 

Como os índices elevados de confiabilidade composta sinalizam que existe 

colinearidade muito forte entre os itens de cada construto, recomendamos a 

realização de pesquisa qualitativa que permita refinamento do questionário.  

É possível que a realização de Análise Fatorial exploratória, com os itens 

refinados pela pesquisa qualitativa, possibilite a extração de mais de dois fatores, 

enquanto representativos de qualidade. Com esse procedimento, há possibilidade 

de reduzir a multicolinearidade do instrumento de coleta assim reformulado. 

A Análise Fatorial, acima recomendada, deve utilizar rotação Varimax. Como 

os fatores extraídos serão ortogonais, o problema de colinearidade deverá ser 

eliminado. Para verificar a propriedade dos fatores assim gerados, podem ser 

adotados dois procedimentos.  

O primeiro utiliza os escores dos fatores produzidos pela análise fatorial 

enquanto variáveis independentes. A variável representativa da imagem corporativa 

do CRA-RJ será a variável dependente do modelo.  

O segundo procedimento utilizará os fatores extraídos com a análise fatorial 

como variáveis latentes exógenas, considerando a variável representativa da 

imagem enquanto variável latente endógena. Nesse caso, pode-se empregar 

Modelagem de Equações Estruturais (MEE), com Mínimos Quadrados Parciais 

(MQP). 



59 
 

Como a pesquisa foi realizada entre alunos de Instituições privada e pública 

de Ensino Superior, sugerimos fazer teste de media para verificar se a amostra tem 

diferenças significativas na avaliação/percepção das variáveis entre alunos de 

escolas privadas e alunos de escolas públicas. 
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APÊNDICE 1– QUESTIONÁRIO SOBRE IMAGEM CORPORATIVA 

O presente questionário faz parte de uma dissertação de mestrado em Administração, cujo objetivo é avaliar a 

imagem corporativa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ).  

Sua participação é a peça mais valiosa na realização deste estudo. 

O anonimato é totalmente garantido, pois as informações são agregadas. Não existem respostas certas ou 

erradas, a ordem das questões, no questionário, não reflete seu grau de importância. Todas são importantes. 

Certifique-se se todas as perguntas foram respondidas, pois não poderão ser computados os dados dos 

questionários que estivem incompletos. 

Agradecemos antecipadamente a sua participação. 

 

Por favor, seja sincero (a) e assinale com um X a alternativa que melhor indique sua opinião, escolhida entre 

adjetivos opostos e contrários, em sua extremidade, para as perguntas abaixo: 

 

1. No desenvolvimento de suas atividades o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ) pode 
ser considerado: 

Muito Rápido Rápido Pouco Rápido 
Nem Rápido                                     
Nem Lento 

Pouco Lento Lento Muito Lento 

       
2. O CRA-RJ é uma instituição: 

Muito Não-
Confiável 

Não-confiável 
Pouco Não-

confiável 

Nem Não-
confiável         

Nem Confiável 

Pouco 
Confiável 

Confiável 
Muito 

Confiável 

       
3. Sua impressão sobre a atuação das equipes de fiscalização do CRA-RJ é: 

Muito Positiva Positiva Pouco Positiva 
Nem Positiva            
Nem Negativa 

Pouco 
Negativa 

Negativa 
Muito 

Negativa 

       
4. Na visão do estudante de graduação em Administração, o CRA-RJ é uma instituição: 

Muito 
Entediante 

Entediante 
Pouco 

Entediante 

Nem Entediante           
Nem 

Interessante  

Pouco 
Interessante 

Interessante 
Muito 

Interessante 

       
5. O CRA-RJ pode ser visto como uma instituição: 

Muito Moderna Moderna Pouco Moderna 
Nem Moderna              

Nem Antiquada 
Pouco 

Antiquada 
Antiquada 

Muito 
Antiquada 

              

6. Em termos da mobilização do administrador como cidadão, os eventos promovidos pelo CRA-RJ, podem ser 
considerados: 

Muito 
Desnecessários 

Desnecessários 
Pouco 

Desnecessários 

 Nem 
Desnecessários 

Nem 
Necessários 

Pouco 
Necessários 

Necessários 
Muito 

Necessários 

       
7. Em termos específicos de atendimento aos estudantes, os serviços do CRA-RJ podem ser considerados: 

Muito Bons  Bons  Pouco Bons  
Nem Bons                           
Nem Ruins  

Pouco Ruins Ruins Muito Ruins 

       
8. Em sua opinião a qualidade dos serviços prestados pelo CRA-RJ é: 

Muito Baixa Baixa Pouco Baixa 
Nem Baixa                            
Nem Alta  

Pouco Alta Alta Muito Alta 

       
9. A preocupação que o CRA-RJ demonstra para com o desenvolvimento dos estudantes de graduação em 
Administração é: 

Muito Grande Grande Pouco Grande 
Nem Grande 

Nem Pequena 
Pouco 

Pequena 
Pequena 

Muito 
Pequena 
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10. As atividades de atualização profissional têm sido desenvolvidas pelo CRA-RJ de forma: 

Muito 
Insatisfatória  

Insatisfatória  
Pouco 

Insatisfatória  

Nem 
Insatisfatória 

Nem Satisfatória  

Pouco 
Satisfatória 

Satisfatória 
Muito 

Satisfatória 

       
11. Você considera o atendimento ao estudante no CRA-RJ como: 

Muito Amistoso Amistoso Pouco Amistoso 
Nem Amistoso                                                   

Nem Inamistoso 
Pouco 

Inamistoso 
Inamistoso 

Muito 
Inamistoso 

 

12. Em termos globais que nota (de 1 a 10) você daria a atuação do CRA-RJ, sendo 10 a maior nota de avaliação: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
13. Em comparação com outros conselhos profissionais, tais como Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Conselho Regional de Economia (CRE), Conselho Regional de Contabilidade (CRC). Você classificaria o CRA-RJ 
como: 

                 

              Pior                              Melhor 

 

14. Tenho conhecimento da importância do CRA-RJ: 

                 
              Sim                              Não 

 
 

15. Dados pessoais: 

 
Período:                         7º                                8º 

 

 

Faixa Etária:                  Até 29 anos               de 30 a 39                de 40 a 49          de 50 a 59                acima de 60 

 

 

Sexo:            Masculino                  Feminino 

 

 

Situação:             Trabalha/Estuda                      Estagia/Estuda                    Só Estuda 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

  

 

   

  


