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RESUMO

A economia brasileira experimenta, desde 2014, um processo de estagnação econômica, cujo término ainda não se vislumbra. A recessão 
econômica provocou aumento da taxa de desemprego, provovando retração de demanda em diversos mercados, inclusive no mercado de 
educação. Nesse ambiente recessivo, acirrou-se a competição na indústria da aprendizagem, notadamente no setor de ensino universitário. A 
imagem corporativa e a lealdade de estudantes universitários tornam-se prioritárias quando se busca a expansão da participação de mercado. 
Este estudo tem como objetivo investigar o efeito da qualidade do serviço de universidade privada brasileira na satisfação do aluno, na imagem 
corporativa e na lealdade. Em consonância com o trabalho que fundamentou o presente estudo, a qualidade do serviço de aprendizagem foi 
considerada antecedente da satisfação do aluno, a qual impacta a imagem corporativa e a lealdade. Um total de 112 questionários foi distribuído 
para estudantes de uma universidade privada renomeada, cuja sede é na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Os alunos foram selecionados por 
amostragem de conveniência. Os dados coletados foram analisados por meio da modelagem de equações estruturais, baseada em mínimos 
quadrados parciais, a qual permite a estimação dos parâmetros, a avaliação do ajuste do modelo aos dados coletados e o teste de hipóteses. O 
software utilizado foi o WarpPLS 6.0. Os resultados mostraram que a satisfação do aluno afeta a imagem corporativa e a lealdade, mas nem todas 
as dimensões da qualidade do serviço influenciam a satisfação do aluno. Embora os principais resultados exibam convergência com aqueles 
obtidos no trabalho que fundamentou este estudo, existem algumas divergências relevantes que merecem destaque. Essas discrepâncias revelam 
diferenças entre o objetivo principal dos alunos em universidades públicas da Malásia e o interesse do aluno de universidade privada brasileira 
que frequenta aulas durante o período noturno. Ao contrário dos estudantes malasianos, os alunos brasileiros não atribuem relevância aos 
aspectos acadêmicos, nos quais se inclui a excelência do corpo docente, pois o professor é considerado como a principal barreira para atingir a 
meta mais importante para o estudante do período noturno de universidade privada brasileira, qual seja: a obtenção do diploma.
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