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RESUMO 

Apesar da crise da saúde pública, devido a pandemia do COVID-19, houve a 
expansão dos serviços de ensino a distância no mundo. Este trabalho tem como 
objetivo investigar o impacto das dimensões de qualidade de serviços de ensino sobre 
a imagem corporativa das universidades participantes do Centro de Educação 
Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ). Realizou-se uma 
pesquisa de survey, tendo como instrumento de coleta de dados o questionário 
estruturado e autoadministrado, com cinco opções de resposta, do tipo Likert, o qual 
foi respondido por 245 discentes com matrícula ativa. Os dados foram tratados com 
utilização da técnica de modelagem de equações estruturais com mínimos quadrados 
parciais. O principal resultado do presente estudo relaciona-se à descoberta de que o 
construto Qualidade de Ensino apresentou o maior coeficiente de caminho, com 
significância estatística (β = 0,40, sig <0,01), sendo, portanto, aquele que mais 
fortemente impacta a imagem corporativa das instituições de ensino superior 
participantes do consórcio CEDERJ. Outro resultado importante refere-se ao impacto 
exercido pelo construto Qualidade dos Recursos Didáticos, que também apresentou 
um coeficiente significativo de impacto sobre a imagem. O construto de menor 
importância, mas que também exibiu significância estatística foi Qualidade de 
Atendimento. Este estudo gerou duas contribuições teóricas principais, a saber: 
constatar que o construto qualidade de ensino exerce influência positiva sobre a 
imagem corporativa das instituições de ensino superior. A outra contribuição é 
fornecer à produção científica inerente à área de educação, um estudo pioneiro com 
a aplicação da técnica de modelagem de equações estruturais com mínimos 
quadrados parciais num consórcio público de ensino a distância no Brasil. Esta 
pesquisa tem como principal aplicação prática auxiliar os gestores das instituições na 
promoção e desenvolvimento de políticas públicas, que permitirá maior eficiência na 
prestação dos serviços públicos educacionais. Os resultados obtidos na pesquisa 

indicam a importância do conteúdo atualizado e que as instituições públicas de ensino 
superior busquem uma melhoria contínua dos mecanismos que garantem a qualidade 
do ensino ofertado, por meio de um projeto pedagógico de ensino atualizado e 
coerente com o mercado de trabalho. Além disso, é de suma importância avaliar o 
estudante de forma consistente com o conteúdo programático disponibilizado na 
plataforma sem gerar desvios da ementa na elaboração das avaliações de 
aprendizagem.   
 
Palavras-chave: imagem corporativa, educação a distância, modelagem de 
equações estruturais   
  



 

ABSTRACT 

Despite the public health crisis, due to the COVID-19 pandemic, there was an 
expansion of distance learning services in the world. This paper aims to investigate the 
impact of the dimensions of quality of teaching services on the corporate image of the 
universities which are part of the Centre for Higher Education Distance of the State of 
Rio de Janeiro (CEDERJ). Survey research was carried out, using the structured and 
self-administered questionnaire as a data collection instrument, with five Likert-type 
answer options, which were answered by 245 students with active enrollment. The 
data was treated using the technique of structural equation modeling with partial least 
squares. The main result of this study is related to the discovery that the Quality of 
Teaching construct had the highest path coefficient, with statistical significance (β = 
0,40, sig <0,01), being, therefore, the one that most strongly impacts the corporate 
image of higher education institutions which are part of the CEDERJ consortium. 
Another important result refers to the impact exerted by the Quality of Didactic 
Resources construct, which also had a significant coefficient of impact on the image. 
The least important construct, which also had statistical significance, was the Quality 
of Service. This study generated two main theoretical contributions, namely: to note 
that the quality of education construct has a positive influence on the corporate image 
of higher education institutions. The other contribution is to provide the scientific 
production inherent to the area of education, a pioneering study with the application of 
the technique of structural equation modeling with partial least squares in a public 
distance education consortium in Brazil. The main practical application of this research 
is to assist the managers of higher education institutions in the promotion and 
development of public policies, which will allow greater efficiency in the provision of 
public educational services. The results obtained in the research indicate the 
importance of updated content and that higher education institutions seek a continuous 
improvement of the mechanisms that guarantee the quality of the education offered, 
through a pedagogical project of teaching updated and consistent with the labor 
market. Furthermore, it is of utmost importance to evaluate the student in a manner 
consistent with the programmatic content made available in the platform without 
generating deviations from the elaboration of learning evaluations. 

 
Keyword: corporate image, distance education, structural equation modeling 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO INICIAL 

 

A imagem corporativa, no contexto de uma instituição de ensino, foi identificada 

como um fator crítico do sucesso dessas organizações educacionais (AWANG, 2010; 

CLEMES, COHEN, WANG, 2013). A imagem é uma impressão geral acerca de uma 

organização, representando as crenças, atitudes e impressões, que o público tem em 

relação à instituição, podendo ser verdadeiras ou falsas (BARICH; KOTLER, 1991). 

Cabe ressaltar, que as Instituições de Ensino Superior (IES) que fornecem a 

modalidade de educação a distância devem ficar atentas aos impactos dessa ação na 

imagem de seus programas e nas percepções sobre a organização pelos discentes 

(PADEN; STELL, 2006). No setor do ensino superior no exterior, diversas pesquisas 

como Clemes, Cohen, Wang (2013), Hwang e Choi (2019), Osman e Saputra (2019) 

e Teeroovengadum et al (2019), validaram o impacto positivo da imagem corporativa 

nas universidades. No Brasil, as pesquisas de Costa, Pelissari e Gonzalez (2018); 

Deangeli (2012); e Vieira e Couto (2015) são alguns dos poucos estudos envolvendo 

a imagem corporativa nas instituições de ensino superior. 

Há diversos fatores que afetam a imagem corporativa de uma organização, mas 

a imagem é construída principalmente pela qualidade percebida do serviço 

(GRÖNROOS, 1988). A qualidade do serviço é conceituada como a atitude geral dos 

clientes em relação a uma empresa de serviços (PARASURAMAN; ZEITHAML; 

BERRY, 1988). No caso do setor de educação, a prestação de serviços educacionais 

de alta qualidade tornou-se prioridade para muitas dessas instituições de ensino, mas 

para fornecer serviços de qualidade aos discentes, essas instituições devem entender 

completamente as necessidades dos seus alunos (HWANG E CHOI, 2019).  

 

 

 

 

Os estudos sobre a qualidade de serviço são importantes porque a qualidade 

afeta a imagem corporativa e a satisfação dos alunos (ALI et al., 2016; 

ANNAMDEVULA; BELLAMKONDA, 2016; DEHGHAN et al., 2014; OSMAN; 
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SAPUTRA, 2019). Diversas pesquisas corroboram com essa afirmação, a qual a 

percepção dos clientes sobre a qualidade do serviço afeta positivamente a imagem 

corporativa (DURNA; DEDEOGLU; BALIKÇIOGLU, 2015; LIAT, MANSORI; HUEI, 

2014; NGUYEN; LEBLANC, 2001; WU, 2013; YILMAZ; ARI, 2017; YU; 

RAMANATHAN, 2012).  No caso, a qualidade do serviço prestado na área de 

educação, mais especificamente no contexto do ensino superior, é importante para os 

discentes, uma vez que percepções positivas sobre a qualidade do serviço de ensino 

têm influência significativa na atração de potenciais futuros alunos (ALVES; RAPOSO, 

2010; BRINGULA; BASA, 2011). 

A crise do COVID-19 obrigou a maioria dos governos do mundo suspender 

temporariamente o ensino presencial nas universidades na tentativa de conter a 

disseminação da pandemia (PELOSO et al., 2020). Apesar da crise, todo esse cenário 

de distanciamento social favoreceu a expansão da educação a distância ao redor do 

mundo (WOTTO, 2020).  Além disso, no artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira (LDB) prevê que o Poder Público incentivará o desenvolvimento 

de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino 

(BRASIL, 1996). O Ministério da Educação destaca a relevância do ensino a distância 

como recurso indispensável à formação dos alunos em áreas nas quais inexistem 

universidades públicas ou em localidades em que há déficit no fornecimento de vagas 

em instituições de ensino público (ARRUDA; ARRUDA, 2015; PELOSO et al., 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo o Censo da Educação Superior de 2017, elaborado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), houve uma 

expansão das matrículas de graduação a distância, que, nos anos de 2015 a 2017, 

alcançaram variação positiva de 26,1% (INEP, 2017). Cabe destacar o aumento em 

número para todas as graduações no ano de 2017, sendo 25,9% para o bacharelado, 



3 

31,6% para a licenciatura, e 18,3% para tecnólogo (INEP, 2017). Outro dado presente 

neste Censo da Educação Superior de 2017 foi que o total de vagas oferecidas em 

2017 para cursos de graduação foi de 10.779.086, sendo 6.075.252 (56,4%) para 

cursos presenciais e 4.703.834 (43,6%) para cursos a distância (INEP, 2017). 

Ademais, foram preenchidas 1.756.982 matrículas no ensino a distância no período 

(INEP, 2017).  

Nesse contexto, é pertinente ressaltar que o Centro de Educação Superior a 

Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ) foi criado, em 2000, no estado do 

Rio de Janeiro, com o objetivo de levar educação superior, gratuita e de qualidade a 

todo o estado (CEDERJ, 2019). Cabe também destacar, que em março de 2020, o 

CEDERJ contava com 37.195 alunos matriculados em seus 17 cursos de graduação 

a distância (CEDERJ, 2020). A estrutura do consórcio CEDERJ é composta das 

universidades consorciadas, pela Fundação Centro de Ciências e Educação Superior 

a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Fundação CECIERJ) e dos polos regionais, 

conforme demonstrado na Figura1. O CEDERJ é formado por oito instituições públicas 

de ensino superior, quais sejam: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 

Suckow da Fonseca (CEFET); Instituto Federal Fluminense (IFF); Universidade 

Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF); Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (UERJ); Universidade Federal Fluminense (UFF); Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); e 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Essas universidades são 

responsáveis pelo projeto pedagógico do curso, pelos docentes, os quais são 

chamados de coordenadores de disciplina, e pela emissão do diploma do aluno 

(CEDERJ, 2019).  

 

 

 

 

Figura 1 – Estrutura do consórcio CEDERJ 
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Fonte: Extraído de CEDERJ (2020) 

 

Os polos regionais são as unidades operacionais das universidades e têm o 

objetivo de desenvolver, de forma descentralizada, as atividades pedagógicas e 

administrativas relativas aos cursos ofertados a distância pelas instituições 

consorciadas (ASSUMPÇÃO; CASTRO; CHRISPINO, 2018). Souza Neto et al. (2010) 

relatam que as bibliotecas, salas de aula, salas de tutoria e laboratórios, formam a 

estrutura dos polos regionais. No estado do Rio de Janeiro há 33 polos por todas as 

regiões, sendo que dentre os 92 municípios do estado apenas 31 deles concentram 

todos os polos de apoio presencial (ASSUMPÇÃO; CASTRO; CHRISPINO, 2018). A 

Figura 2 mostra a distribuição dos polos CEDERJ nos municípios do estado do Rio de 

Janeiro.  
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Figura 2 - Distribuição dos polos CEDERJ no estado do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Extraído de CEDERJ (2019) 

 

Os polos regionais são a referência física da universidade na localidade em que 

o aluno estuda (CEDERJ, 2019). Destaca-se que não obstante a existência de polos 

em regiões metropolitanas no estado, o maior foco de atuação do CEDERJ concentra-

se no interior do estado (ASSUMPÇÃO; CASTRO; CHRISPINO, 2018). Ademais, as 

cinco localidades com maior densidade de alunos no consórcio, em relação ao número 

de habitantes, estão no interior do estado, e estas são os municípios de Itaocara, São 

Fidélis, Cantagalo, Cordeiro e São Sebastião do Alto. Nessas localidades, constatou-

se que há mais de sete alunos ativos no CEDERJ para cada 1.000 habitantes 

(CASSIANO et al., 2016). 

A Fundação CECIERJ é a responsável pelo gerenciamento do consórcio 

CEDERJ, o que inclui aspectos da administração escolar (organização do vestibular 

e avaliação presencial dos alunos), do acompanhamento tutorial (seleção, 

capacitação e avaliação dos mediadores) e da estruturação didática, desde a 

manutenção dos cursos na plataforma on-line até o acompanhamento da produção e 

da distribuição de material didático (ASSUMPÇÃO; CASTRO; CHRISPINO, 2018). 
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O consórcio CEDERJ é baseado em duas formas de atendimento: tutoria 

presencial e tutoria a distância, sendo os responsáveis pelas tutorias os chamados de 

mediadores presenciais e mediadores a distância (CEDERJ, 2019). Os mediadores 

são profissionais especializados responsáveis pelo atendimento e acompanhamento 

dos alunos, sendo aqueles orientados pelos coordenadores de disciplina. O 

atendimento é prestado nos polos no caso dos mediadores presenciais, ou nas 

universidades consorciadas, no caso dos mediadores a distância, por meio da 

plataforma e por telefone em horários específicos (CECIERJ, 2019). 

As instituições de ensino superior, que integram o CEDERJ, oferecem cursos 

considerados de similar excelência, sendo homogêneas em termos de qualidade e de 

credibilidade, é possível considerar a existência de qualidade global e da imagem 

corporativa global para o conjunto de instituições consorciadas (Apêndice A). Em 

relação às organizações de ensino, o conceito de imagem está entre os componentes 

de maior influência na seleção de uma instituição educacional por parte dos alunos 

(BRINGULA; BASA, 2011) e para a organização possa entender sua imagem, ela 

deve pesquisar entre seus atuais estudantes, ex-alunos e a comunidade (ALVES; 

RAPOSO, 2010). 

Em outros dizeres, as instituições de ensino superior que integram o CEDERJ 

projetam percepções similares para os alunos quanto à qualidade e à imagem 

corporativa. Na medida em que há variância homogênea de opiniões, uma vez que 

são instituições relativamente similares quanto à qualidade e imagem, não há 

distorção quando se coleta opiniões de alunos de distintas instituições integrantes do 

consórcio. Para ilustrar esse ponto, consideremos o curso de graduação em Física da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e o curso de Engenharia de Produção 

do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET); 

são, notoriamente, cursos de excelência, gozando ambas as instituições de ensino 

superior de sólida imagem corporativa. A qualidade global dos cursos é homogênea, 

assim como a imagem corporativa de ambas as instituições de ensino superior. Ambas 

desfrutam de sólida reputação, a qual foi construída ao longo dos anos. 

 

 

 

Nesse ponto, admite-se, que a qualidade corporativa do serviço de educação a 

distância das universidades constituintes do CEDERJ, é constituída pelas dimensões: 
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qualidade de ensino (QEN); qualidade de recursos didáticos (QRD); e qualidade de 

atendimento (QAT). À luz destes argumentos, apresenta-se a seguinte questão-

problema: Qual o impacto exercido pela Qualidade de Ensino (QEN), pela Qualidade 

dos Recursos Didáticos (QRD) e pela Qualidade de Atendimento (QAT) sobre a 

imagem corporativa (IC) das instituições de ensino superior participantes do consórcio 

CEDERJ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 OBJETIVOS 
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1.2.1 Objetivo Principal 

 

Avaliar a importância das dimensões de qualidade de serviços de ensino a 

distância que exercem efeito sobre a imagem corporativa das instituições de ensino 

superior participantes do consórcio CEDERJ, de acordo com as percepções, opiniões 

e impressões dos alunos. 

 

1.2.2 Objetivos Intermediários 

 

a) Entreligar as principais contribuições teóricas a respeito de educação a 

distância, de qualidade de serviços e de imagem corporativa, com vistas a 

fundamentar as hipóteses do modelo. 

b) Operacionalizar as hipóteses do modelo sobre qualidade de serviço e 

imagem corporativa. 

c) Identificar a variável latente cujo impacto na imagem corporativa das 

instituições de ensino superior integrantes do CEDERJ é o mais importante, 

admitindo-se a existência de significância estatística para as estimativas dos 

parâmetros. 

d) Identificar as principais variáveis observadas dentro de cada construto do 

modelo hipotético relacionadas à imagem corporativa das instituições de ensino 

superior integrantes do consórcio CEDERJ. 

 

1.3 HIPÓTESE 

 

A hipótese fundamental é que as dimensões de qualidade de serviços de 

ensino a distância exercem impacto direto e positivo sobre a imagem das instituições 

de ensino. 

 

 

 

 

1.4 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
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1.4.1 Delimitação Teórica 

 

O presente trabalho utilizou tão somente estudos relacionados à educação a 

distância, à imagem corporativa e à qualidade de ensino, com ênfase nos serviços 

públicos de educação. 

  

1.4.2 Delimitação Geográfica 

 

A pesquisa primária foi realizada com os discentes matriculados nas 

instituições de ensino superior consorciadas. O estudo foi circunscrito ao estado do 

Rio de Janeiro, onde estão localizadas as instituições consorciadas no CEDERJ. 

 

1.4.3 Delimitação Temporal 

 

A pesquisa de campo foi realizada no primeiro semestre de 2020. O tratamento 

dos dados e a redação final do trabalho foram realizados na segunda quinzena de 

abril e finalizados na primeira quinzena de junho de 2020. 

 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

1.5.1 Relevância Prática 

 

No mundo atual fornecer serviços de alta qualidade é essencial para o sucesso 

(ABDULLAH, 2006). Nesse sentido, o presente trabalho permitirá o fortalecimento da 

imagem corporativa das instituições de ensino constituintes do consórcio CEDERJ em 

relação a seus potenciais e atuais discentes.  

Os resultados permitirão a melhora dos serviços prestados pelo consórcio, uma 

vez que o estudo revelará os construtos julgados mais importantes sob a perspectiva 

dos alunos. 

 

O estudo também identificará as variáveis observadas consideradas mais 

importantes de cada construto relevante, o que permitirá, aos gestores do consórcio, 

uma melhor compreensão e gerenciamento da imagem, exercendo assim influência 
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positiva sobre a atração dos discentes e uma maior retenção de recursos financeiros, 

materiais e de pessoal (administrativos e docentes), assim como terá efeito positivo 

sobre o serviço público prestado. 

 

1.5.2 Relevância Teórica 

 

A imagem corporativa tornou-se um dos principais fatores determinantes na 

escolha de uma instituição de ensino, sendo, ademais, eficaz na atração de 

professores de excelência e de alunos qualificados (ARPAN; RANEY; ZIVNUSKA, 

2003; DUARTE; ALVES; RAPOSO, 2010; NGUYEN; LEBLANC, 2001; NGUYEN et 

al., 2016; PANDA et al., 2015). 

A aplicação dos conceitos de qualidade no ensino superior a distância ainda é 

relativamente pouco explorada (TEEROOVENGADUM et al., 2019), resultando em 

lacunas de conhecimento que deverão ser, pelo menos parcialmente, preenchidas 

com os resultados do presente estudo. 

Este estudo agregará saberes relevantes à teoria acerca da qualidade de 

serviço, da imagem corporativa e do ensino a distância, enriquecendo os insights 

extraídos dos resultados da pesquisa de Costa, Pelissari e Gonzalez (2018).  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este capítulo encontra-se estruturado em quatro subseções, as quais 

compreendem a revisão da literatura sobre os seguintes temas: “imagem corporativa”, 

“qualidade do serviço” e “educação a distância”. Por último é a apresentado a 

subseção “desenvolvimento das hipóteses”.  

A primeira subseção analisa e discute a imagem corporativa, discorrendo sobre 

as suas particularidades na área de educação. 

A segunda subseção explora o conceito de qualidade, e discute artigos sobre 

o tema na área de educação. 

A subseção seguinte revê e discute o conceito de educação a distância no 

contexto do setor público. 

Por fim, no desenvolvimento das hipóteses são revistos e discutidos os 

aspectos fundamentais que alicerçam o modelo hipotético. 

Os estudos analisados neste referencial teórico foram pesquisados nas 

seguintes bases: Emerald Insight, Scopus (Elsevier) e Web of Science. Foram 

buscados nos títulos, nas palavras-chave e nos resumos dos artigos, os seguintes 

termos: “distance education” e “CEDERJ”; “distance education” e “corporate image”; 

“distance education” e “higher education Institution”; “distance learning” e “CEDERJ”; 

e “higher education Institution”; “distance learning” e “higher education Institution”; 

“EAD” e “CEDERJ”; “quality” e “higher education Institution”; “quality” e “corporate 

image”; “quality” e “distance learning”. Para refinamento da busca, foram utilizados os 

seguintes filtros: idioma – inglês e português; ano de publicação – data mais recente. 

No levantamento priorizaram-se artigos publicados a partir de 2010. 

Ressalta-se que, no decorrer da leitura dos periódicos selecionados, foram 

citadas importantes obras seminais tendo em vista a compreensão solidamente 

alicerçada dos temas abordados neste trabalho. Esses estudos seminais foram 

procurados nas bases supracitadas. Aqueles, que não foram localizados nas aludidas 

bases, foram encontrados no Google Acadêmico e incluídos no referencial teórico do 

presente estudo.  
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2.1 IMAGEM CORPORATIVA 

 

A presente subseção discute o conceito de imagem, destacando a sua 

relevância para o estudo e apresenta os resultados de pesquisas na área de 

educação, esclarecendo não só o papel da imagem corporativa para as IES, mas 

também, como ela se relaciona com outros construtos. Principalmente, a relação entre 

a qualidade percebida e a imagem corporativa, sendo justificada pelo próprio objetivo 

deste estudo. Além da relação entre a imagem corporativa e a satisfação do 

estudante. 

 O trabalho de Martineau (1958) deve ser considerado o ponto de partida para 

o uso do conceito de imagem associado ao Marketing, pois foi nesse trabalho que ele 

demonstrou que os consumidores que se relacionavam com a imagem projetada de 

seus varejistas eram mais propensos a realizar uma compra. Nesse contexto, as 

pessoas se relacionam às empresas com base mais em crenças do que em fatos ou 

números. Assim, a sociedade está mais preocupada não com o que é verdadeiro, mas 

com aquilo que julga verdadeiro (VIEIRA; COUTO, 2015). 

 Desta forma, Kennedy (1977) define a imagem corporativa por meio de 

componentes funcionais, relacionados aos estímulos tangíveis de fácil mensuração, e 

componentes emocionais, associados às condições psicológicas, vinculados aos 

sentimentos e às atitudes. Tran et al. (2015) também conceituaram a imagem 

corporativa como associações tangíveis e intangíveis interligadas à noção de 

reputação, ou seja, a imagem é a soma de sentimentos, ideias, crenças, 

conhecimentos, impressões e valores em relação a uma organização.  

Nas instituições, a imagem é essencial, pois é influenciada pela qualidade 

percebida pelos clientes e, por sua vez, influencia suas expectativas, o que supõe 

uma interação entre clientes e prestadores de serviços (GRÖNROOS, 1988; OSMAN; 

SAPUTRA, 2019). A imagem representa os valores que os clientes atuais ou 

potenciais percebem em relação à instituição. Logo, a imagem corporativa afeta tudo 

que está relacionado às ações da organização e dá sentido a esse conjunto (GAINES-

ROSS, 2010; TRAN et al., 2015).  
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Em outras palavras, a imagem corporativa é criada para influenciar as 

percepções das partes interessadas (TRAN et al., 2015). Como resultado, essa 

imagem é determinada pelos clientes por meio de uma avaliação do serviço que eles 

consumiram. Assim, a imagem positiva pode ser um instrumento influente não apenas 

para incentivar os clientes a preferir os serviços da organização, mas para aumentar 

a satisfação daqueles em relação à empresa (OSMAN; SAPUTRA, 2019). 

 No seu artigo, Palácio, Meneses e Pérez (2002) demonstraram que o 

componente cognitivo da imagem da universidade influenciava o componente afetivo 

dessa imagem (PALÁCIO; MENESES; PÉREZ, 2002). Para tal, os pesquisadores 

confirmaram a pesquisa de Kennedy (1977), na qual a imagem possui dois elementos 

distintos: o cognitivo e o afetivo. Esses elementos formam a imagem corporativa 

global, sendo que o elemento cognitivo refere-se ao tangível e o afetivo faz referência 

aos aspectos psicológicos (COSTA; PELISSARI, 2017; PALÁCIO; MENESES; 

PÉREZ, 2002). 

Como relatado, a imagem de uma universidade pode resultar de aspectos 

tangíveis (funcionais) e intangíveis (emocionais) (TRAN et al., 2015). Os potenciais 

futuros alunos podem coletar informações sobre as dimensões tangíveis da 

universidade, por exemplo, a infraestrutura, as instalações e a localização da 

universidade (PANDA et al., 2015). No entanto, percebe-se que os discentes não 

consideram apenas os aspectos tangíveis no momento de selecionar uma instituição 

de ensino superior, mas eles avaliam também a imagem da universidade para tomar 

uma decisão (PANDA et al., 2015). 

A influência da qualidade do serviço e da imagem da universidade na satisfação 

e lealdade do aluno no ensino superior foi pesquisada na Indonésia por Chandra et al. 

(2019). Para o estudo os dados foram coletados por intermédio de questionário, no 

qual foi utilizada a pontuação na escala Likert de sete pontos. Assim, no estudo foram 

consideradas 1.000 amostras de estudantes de universidades privadas e públicas 

registrados nas faculdades da província de Riau (CHANDRA et al., 2019). Os dados 

foram analisados por meio da modelagem de equações estruturais e análise de 

variância (ANOVA). A modelagem de equações estruturais foi empregada para testar 

a influência da qualidade do serviço e da imagem da universidade na satisfação e 

lealdade do aluno. Ao mesmo tempo, o teste ANOVA foi aplicado para analisar o 

comportamento dos entrevistados em relação a seus perfis (CHANDRA et al., 2019). 
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 No que se refere à imagem da universidade, o resultado do estudo indicou que 

ela tem uma influência positiva e significativa na satisfação e lealdade do aluno 

(CHANDRA et al., 2019). Os autores concluíram que embora a qualidade do serviço 

da universidade pública fosse considerada pior do que a da universidade privada, a 

forte imagem da universidade pública conseguiu melhorar a satisfação do aluno, o que 

acabou acarretando resultados diferentes em comparação à universidade privada 

(CHANDRA et al., 2019). 

 A imagem da universidade também foi investigada por Panda et al. (2019), que 

focaram três dimensões: a herança, a confiabilidade e a qualidade do serviço. Os 

autores investigaram também a relação da imagem da universidade com a satisfação 

do aluno (PANDA et al., 2019). Para tal, os dados foram coletados por meio de duas 

abordagens. A primeira etapa envolveu entrevistas e discussões em grupo com os 

alunos para entender os fatores responsáveis pela satisfação dos alunos com suas 

respectivas universidades (PANDA et al., 2019). A segunda etapa envolveu a 

administração do questionário da pesquisa (PANDA et al., 2019). 

 A amostra foi constituída por 303 alunos, sendo 159 estudantes que estavam 

matriculados no College of Business de uma universidade americana e 144 

estudantes de uma universidade indiana (PANDA et al., 2019). Os dados foram 

tratados por intermédio da análise de regressão para testar esses relacionamentos 

(PANDA et al., 2019). 

 O resultado do estudo mostra que imagem diferenciada da universidade 

desempenha um papel importante no nível de satisfação dos alunos nos Estados 

Unidos e na Índia (PANDA et al., 2019). Os autores concluíram que a qualidade do 

serviço tem um impacto maior nos níveis de satisfação dos alunos. Eles também 

descobriram um efeito mediador positivo da reputação da universidade na relação 

entre a imagem da marca da universidade e os níveis de satisfação do aluno (Panda 

et al., 2019).  

 As relações estruturais entre a qualidade percebida de serviços de uma 

instituição de ensino superior, a satisfação do aluno, a imagem institucional e a 

intenção comportamental foram investigadas por Hwang e Choi (2019). Os alunos de 

uma universidade privada localizada na Coréia do Sul foram os respondentes da 

pesquisa, sendo, que dos 500 questionários distribuídos, 280 foram preenchidos e 

incluídos na análise dos dados. Os dados foram tratados por meio da técnica de 

modelagem de equações estruturais (HWANG; CHOI, 2019). 
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 Os resultados da modelagem de equações estruturais evidenciaram que a 

percepção dos alunos sobre a qualidade do serviço afeta diretamente a satisfação do 

discente e a imagem corporativa percebida. Ademais, o resultado mostra que uma 

boa qualidade do serviço educacional pode moldar as imagens positivas e a satisfação 

dos alunos com suas instituições (HWANG; CHOI, 2019). 

 Panorama muito semelhante foi verificado em Bangladesh. Osman e Saputra 

(2019) pesquisaram a relação entre a qualidade do serviço, a qualidade do programa, 

a imagem corporativa e a satisfação do estudante, com enfoque nas universidades 

privadas. Foi realizado um questionário estruturado, o qual foi aplicado à amostra de 

310 estudantes (OSMAN; SAPUTRA, 2019). Os dados foram tratados por modelagem 

de equações estruturais, que foi utilizada para analisar a influência da variáveis: 

imagem corporativa; qualidade do serviço; qualidade do programa; e satisfação do 

estudante (OSMAN; SAPUTRA, 2019). 

 O resultado da pesquisa confirmou que a influência significativa da qualidade 

do serviço na imagem corporativa (β = 0,31, sig <0,01). (OSMAN; SAPUTRA, 2019). 

Outro resultado encontrado foi que a imagem corporativa assumia um papel de 

mediação total entre a qualidade do serviço e a satisfação do aluno (OSMAN; 

SAPUTRA, 2019).   

Os fatores associados à percepção da imagem corporativa do ponto de vista 

de estudantes de ensino a distância de instituições públicas de ensino superior foram 

investigados por Costa, Pelissari e Gonzalez (2018). A população do estudo foi 

formada pelos alunos matriculados no segundo semestre de 2014 do consórcio 

CEDERJ. O questionário foi aplicado a uma amostra de 85 respondentes no município 

de São Fidélis e os dados foram tratados por intermédio da análise fatorial 

exploratória. Os resultados da pesquisa indicam que os fatores qualidade de ensino; 

tutores e funcionários; e ambiente virtual impactam significativamente a imagem 

corporativa da instituição (COSTA; PELISSARI; GONZALEZ, 2018). 
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Outro exemplo pode ser encontrado em Schlesinger, Cervera, e Pérez-

Cabañero (2017) que investigaram a imagem da marca, a confiança, a satisfação e 

os valores compartilhados e seus impactos na lealdade dos egressos. Para realizar o 

estudo, os pesquisadores dividiram a pesquisa em duas etapas. Na primeira fase, dois 

grupos focais foram constituídos com 20 funcionários acadêmicos em duas 

instituições públicas espanholas e dois estudos-piloto foram realizados com 70 

graduados (SCHLESINGER; CERVERA; PÉREZ-CABAÑERO, 2017). Na segunda 

etapa, foi realizada a coleta de dados, por meio da aplicação de questionário 

estruturado, o qual foi aplicado à amostra de 1.000 ex-alunos de duas universidades 

públicas espanholas. Utilizou-se a técnica de modelagem de equações estruturais, 

com base em matriz de covariância para testar o modelo (SCHLESINGER; 

CERVERA; PÉREZ-CABAÑERO, 2017). 

 O estudo confirmou que a imagem da universidade desempenha um papel 

fundamental, influenciando positivamente na satisfação e na confiança dos graduados 

(SCHLESINGER; CERVERA; PÉREZ-CABAÑERO, 2017). Os autores concluíram 

que medir e entender a imagem da universidade pode ser o primeiro passo para as 

IES desenvolverem estratégias competitivas visando melhorar a lealdade dos alunos 

(SCHLESINGER; CERVERA; PÉREZ-CABAÑERO, 2017). 

 Outra pesquisa relacionada ao tema são os estudos de Wilkins e Huisman 

(2015), que investigaram as fontes de informação e outras influências que impactam 

as imagens dos campi de filiais internacionais de instituições de ensino superior. Os 

pesquisadores coletaram os dados por intermédio de questionário estruturado, o qual 

foi aplicado à amostra de 407 alunos de nove escolas internacionais nos Emirados 

Árabes Unidos. A técnica de tratamento de dados utilizada foi a modelagem de 

equações estruturais, calcada em matriz de covariância (WILKINS; HUISMAN, 2015). 

 O resultado da pesquisa demonstrou que as recomendações e o feedback 

resultantes de relacionamentos pessoais foram o fator mais influente que moldou as 

imagens das instituições construídas pelos alunos. Eles descobriram também que as 

instituições de elite podem se beneficiar de imagens positivas do campus com base 

no patrimônio e no prestígio, o que influencia positivamente as imagens construídas 

nos campi de filiais internacionais (WILKINS; HUISMAN, 2015). 

 

Por fim, Clemes, Cohen e Wang (2013) pesquisaram as relações entre as 

intenções comportamentais, a satisfação, a qualidade do serviço, o valor percebido e 
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a imagem universitária de estudantes chineses. O trabalho foi baseado em uma 

amostra de 350 alunos de uma universidade pública na China. Os dados foram 

analisados por meio de análise fatorial, análise de regressão e análise de variância 

(ANOVA).  

 O resultado da pesquisa confirmou que a qualidade do serviço afeta 

positivamente a imagem universitária. Esse resultado sugere que a imagem de uma 

universidade é aprimorada quando os alunos percebem que receberam um nível de 

qualidade de serviço superior ao esperado (CLEMES; COHEN; WANG, 2013). Outro 

resultado da pesquisa foi que a satisfação tem influência significante na 

recomendação da universidade. Os resultados deste estudo também indicam que as 

características demográficas dos alunos influenciam suas percepções sobre vários 

construtos (CLEMES; COHEN; WANG, 2013). 

  

2.2 QUALIDADE PERCEBIDA DE SERVIÇOS 

 

Esta subseção discute o conceito de qualidade percebida nos setores privado 

e público, e aborda suas especificidades na área de educação, mostrando a 

importância do assunto. Além disso, exibe os resultados de pesquisas que 

investigaram a relação causal da qualidade de serviço com a satisfação do discente e 

com a imagem corporativa das IES. 

Antes de abordar o conceito de qualidade percebida de serviço é importante 

ressaltar que as características inerentes aos próprios serviços contribuem para a 

complexidade do tema, em virtude de serem intangíveis, heterogêneas, simultâneas 

e perecíveis (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988; ZEITHAML; BITNER; 

GREMLER, 2014).  Ao contrário dos produtos, os serviços possuem características 

distintas que dificultam a avaliação de sua qualidade (GUPTA; KAUSHIK, 2018). A 

característica proeminente do serviço é a intangibilidade, o que significa que ele não 

pode ser visto ou tocado, mas pode ser sentido e experimentado (GUPTA; KAUSHIK, 

2018). 

 

 

 A qualidade pode ser definida como a avaliação que o consumidor faz da 

superioridade ou da excelência do serviço, ou, ainda, como a avaliação realizada pelo 

cliente ao comparar a experiência de consumo com suas expectativas sobre o serviço 
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(GRÖNROOS, 1984; PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988). A qualidade de 

serviço pode ser definida também como o resultado da conformidade ou da 

desconformidade positiva com as expectativas dos consumidores, as quais se 

originam por meio de diversas fontes, tais como publicidade, preço do serviço, 

experiências anteriores, notícias divulgadas na mídia, comunicação oral positiva e 

valores intrínsecos às pessoas (ALI et al, 2016). 

 A pesquisa pioneira sobre a qualidade do serviço foi o estudo realizado por 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), que investigaram a qualidade dos serviços de 

reparo e manutenção de eletrodomésticos, bancos de varejo, corretagem de valores 

mobiliários e cartões de crédito. No estudo foram propostas cinco dimensões para 

medir a qualidade de serviço, que são: confiabilidade, responsividade, segurança, 

empatia e tangibilidade (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988). 

  A dimensão da confiabilidade pode ser definida como a capacidade de 

executar os serviços comprometidos de maneira correta e confiável. A responsividade 

está relacionada à competência que a empresa possui para atender as demandas dos 

consumidores de forma rápida e adequada. Segurança se refere à capacidade que a 

corporação tem de inspirar confiança nos consumidores. Empatia sinaliza se a 

organização importa-se com o usuário e assiste-o de forma individualizada, referindo-

se à capacidade de demonstrar interesse e oferecer atenção personalizada. Por fim, 

a tangibilidade, se refere às instalações físicas, equipamento, pessoal e material que 

podem ser percebidos pelos cinco sentidos humanos (PARASURAMAN; ZEITHAML; 

BERRY, 1988). 

  Esses cinco fatores foram condensados na escala chamada de Service 

Quality (SERVQUAL), que é o modelo de qualidade de serviço mais reconhecido 

atualmente (LADHARI, 2009). A escala SERVQUAL recebeu críticas, fato que resultou 

em outra escala genérica denominada SERVPERF, cujo objetivo era mensurar a 

qualidade recebida pelos consumidores apenas por intermédio do desempenho do 

serviço, baseando-se no entendimento de que a confirmação das expectativas do 

cliente sobre o serviço estava relacionada à satisfação do consumidor, e não à 

qualidade (CRONIN; TAYLOR, 1994). 

 Segundo Gupta e Kaushik (2018), mesmo com críticas, a SERVQUAL é a 

escala mais amplamente aplicada no cenário do ensino superior. Outro ponto 

importante é que a qualidade de serviço e os conceitos de Marketing relacionados a 

ela, como satisfação e lealdade do cliente, raramente foram usados no setor de ensino 
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superior no passado (TEEROOVENGADUM et al., 2019), mas nas últimas décadas 

ocorreram mudanças tecnológicas no cenário do ensino superior (CHONG; AHMED, 

2015; TEEROOVENGADUM et al., 2019). Além disso, as instituições, que antes eram 

acessíveis para apenas uma determinada parte da população com poder aquisitivo, 

passaram a competir para atrair estudantes com objetivo de expandir os seus 

negócios (CHONG; AHMED, 2015; TEEROOVENGADUM et al., 2019). 

 A eficácia da experiência de educação a distância, com base na percepção 

dos alunos, foi avaliada nos estudos de Chopra et al. (2019). Eles coletaram os dados 

de 469 estudantes universitários da Índia, por intermédio de questionário estruturado 

baseado na escala Likert de cinco pontos, com respostas variando de “discordo 

totalmente” a “concordo totalmente” (CHOPRA et al., 2019).  

 Os dados foram tratados em duas etapas: na primeira etapa foi realizada uma 

análise fatorial exploratória para determinar quais itens estavam correlacionados com 

o mesmo construto de primeira ordem (qualidade do sistema, qualidade do serviço e 

qualidade da informação). Em seguida, empregou-se a modelagem de equações 

estruturais, com auxílio do programa AMOS, para o ajuste do modelo (CHOPRA et al., 

2019). O resultado do estudo confirmou que a qualidade do sistema e a qualidade do 

serviço contribuem mais para uma boa avaliação do sistema de educação a distância, 

do que a qualidade da informação. Na percepção dos alunos, as informações 

disponíveis no site podem não ser muito úteis, pois é um modo de comunicação 

unidirecional (CHOPRA et al., 2019). 

 A escala de qualidade do serviço de ensino superior (HESQUAL) foi validada 

por Teeroovengadum et al. (2019), que utilizaram como recurso a análise fatorial 

confirmatória. Eles testaram um modelo estrutural que predizia a lealdade do aluno 

em relação à imagem, ao valor percebido, à satisfação e à qualidade do serviço 

(TEEROOVENGADUM et al., 2019).  

Os autores elaboraram um questionário estruturado para coletar dados de uma 

amostra constituída por 501 estudantes matriculados em diferentes instituições de 

ensino superior nas Maurícias. Os dados foram tratados com modelagem de 

equações estruturais (TEEROOVENGADUM et al., 2019).  

 Os resultados do estudo sugerem que um maior nível de qualidade técnica e 

funcional do serviço reflete numa imagem mais positiva entre os alunos. Além disso, 

destaca-se também que a satisfação do aluno é influenciada pelo seguintes 
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indicadores: qualidade do serviço técnico; imagem; e valor percebido, mas não pela 

qualidade do serviço funcional. (TEEROOVENGADUM et al., 2019).  

A relação entre a qualidade global do serviço de educação a distância, a 

satisfação do aluno e a lealdade do aluno foi investigada por Pham et al. (2019). Os 

dados da pesquisa foram coletados de 1.232 estudantes universitários do Vietnã e 

tratados por meio de análise fatorial exploratória e análise fatorial confirmatória, com 

emprego de modelagem de equações estruturais (PHAM et al., 2019). 

 Os resultados indicaram que a qualidade global de serviço era um construto 

de segunda ordem composto por três fatores: qualidade do sistema de educação a 

distância; qualidade do docente e a qualidade do material utilizado no curso; e 

qualidade do serviço de suporte administrativo (PHAM et al., 2019). Cabe ressaltar 

que a qualidade do sistema de educação a distância foi a dimensão mais importante 

da qualidade global do serviço, seguida pela qualidade do docente, do material 

utilizado no curso e pela qualidade do serviço do suporte administrativo, 

respectivamente (PHAM et al., 2019). Além disso, a qualidade global de serviço estava 

positivamente relacionada à satisfação dos alunos, a qual influenciou positivamente 

na lealdade destes (PHAM et al., 2019). 

 Outro estudo foi realizado por Gupta e Kaushik (2018) para examinar as 

dimensões da qualidade de serviço adotadas em diferentes países no setor de ensino 

superior. Os dados da pesquisa continham informações de 44 estudos de três bancos 

de dados ABI/INFORM, Emerald Insight e EBSCO, publicados em 30 periódicos no 

total (GUPTA; KAUSHIK, 2018).  

 Segundo os dados coletados, cerca de 50% de todos os estudos envolveram 

a escala SERVQUAL (GUPTA; KAUSHIK, 2018). O resultado do artigo revela que a 

SERVQUAL é a escala mais amplamente aceita e aplicada no cenário do ensino 

superior. Os autores ressaltaram, ainda, que houve enorme variação nos itens, bem 

como nos construtos, durante o tempo em que investigaram as dimensões de 

qualidade nas diversas pesquisas. Nos estudos considerados no artigo, destaca-se 

que a maioria adotou as dimensões de outras pesquisas, ou se baseou em opiniões 

de especialistas e/ou fez uso de análises fatoriais (GUPTA; KAUSHIK, 2018).  

 As dimensões específicas da qualidade de serviço nas universidades foram 

determinadas na pesquisa de Moyo e Ngwenya (2018) com foco nos institutos 

estaduais do Zimbábue. O estudo também procurou medir a qualidade geral do 

serviço em toda a Universidade Nacional de Ciência e Tecnologia. Os pesquisadores 
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investigaram as diferenças na percepção da qualidade do serviço com base nas 

características demográficas dos alunos selecionados (MOYO; NGWENYA, 2018). 

 A coleta de dados foi realizada em duas etapas: no primeiro momento, foram 

realizadas discussões em grupos focais, com o objetivo de identificar qualitativamente 

variáveis de qualidade de serviço. Depois, houve uma aplicação de questionário 

estruturado à amostra de 294 alunos. A Análise Fatorial Exploratória foi utilizada para 

reduzir as variáveis de qualidade de serviço nas dimensões de qualidade de serviços 

(MOYO; NGWENYA, 2018). 

A pesquisa conseguiu identificar cinco dimensões da qualidade do serviço, a 

saber: Atitude Geral, Elementos Facilitadores, Acesso, Salas de Aula e Serviços de 

Saúde. Os resultados também mostraram que a maioria dos estudantes (48,3%) 

percebeu como mediana a qualidade geral do serviço na Universidade Nacional de 

Ciência e Tecnologia, enquanto 28,6% tiveram uma percepção negativa e 23,1% 

tiveram uma percepção positiva da qualidade geral do serviço (MOYO; NGWENYA, 

2018). 

 A influência da qualidade de serviço percebida sobre a sua satisfação do aluno 

foi investigada por Martínez-Arguelles e Batalla-Busquets (2016). A coleta de dados 

foi realizada por intermédio de questionário estruturado, o qual foi aplicado à amostra 

de 1.870 alunos da Universidade Aberta da Catalunha. Utilizou-se a técnica de 

modelagem de equações estruturais para o tratamento de dados (MARTINEZ-

ARGUELLES; BATALLA-BUSQUETS, 2016). 

 Os pesquisadores constataram que a qualidade percebida dos serviços 

administrativos pode ter um impacto comparativamente maior na satisfação do aluno 

do que os outros serviços. A qualidade percebida dos serviços pelos alunos também 

mostrou ter impacto direto na lealdade e nas recomendações dos discentes. Além 

disso, os serviços não relacionados a ensino tiveram impacto maior sobre a lealdade 

e a vontade de recomendar a universidade (MARTÍNEZ-ARGUELLES; BATALLA-

BUSQUETS, 2016). 

  A pesquisa de Mohammadi (2015) objetivou examinar um modelo integrado 

para explorar os efeitos dos construtos de qualidade, facilidade de uso, utilidade 

percebida e satisfação dos usuários em relação à educação a distância. Para tanto, 

foi aplicado um questionário estruturado, empregando escala Likert de sete pontos. A 

amostra consistiu em 390 estudantes de quatro universidades públicas no Irã e os 

dados foram tratados por meio da técnica de modelagem de equações estruturais 
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(MOHAMMADI, 2015).  O pesquisador constatou que a qualidade do sistema teve o 

maior impacto positivo na satisfação do usuário e na intenção de usar o e-learning. 

Ele recomendou a adoção de um aplicativo esteticamente atraente, amigável, flexível, 

confiável e seguro, com reduzido tempo de resposta e que ofereça recursos interativos 

(MOHAMMADI, 2015). 

 Machado et al. (2014) avaliaram as associações entre qualidade do sistema, 

qualidade da informação e qualidade do serviço na satisfação do aluno em relação 

aos sistemas em ambientes virtuais de aprendizagem, usando o modelo de sucesso 

do e-learning adaptado de Holsapple e Lee-Post.  Os dados foram coletados por meio 

de um programa on-line e a amostra foi composta de 291 estudantes de instituições 

públicas e de instituições privadas de várias regiões do Brasil. A análise fatorial 

confirmatória foi utilizada para a análise dos dados, a fim de compreender o processo 

de satisfação do aluno com o sistema virtual de aprendizagem (MACHADO et al., 

2014). Os resultados do estudo demonstram que variações na qualidade do sistema, 

na qualidade da informação e na qualidade do serviço influenciam no uso do sistema 

e no construto Satisfação do Usuário, cabendo mencionar que 89% da variância teve 

como fatores determinantes a qualidade da informação e qualidade do serviço 

(MACHADO et al., 2014).  

 

2.3 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

O quadro atual de alta complexidade tecnológica estimulou o surgimento de 

inovações tecnológicas na área de educação (BRAUER et al., 2018). Em razão do 

acirramento da competição a nível globalizado, as universidades adotaram estratégias 

para gerar vantagens competitivas. Para tal, essas instituições devem alocar seus 

recursos com eficiência para que possam ampliar a sua participação no mercado 

(PANDA et al., 2019).  

A utilização da internet e de outras tecnologias na área de educação foi o 

caminho encontrado por essas organizações para criar vantagem competitiva e 

aumentar a eficiência no uso dos recursos (BRAUER et al., 2018; GREENLAND; 

MOORE, 2014). A facilidade de acesso da população à internet gerou um aumento no 

número de estudantes que optaram pelo ensino superior on-line, ao contrário dos 

ambientes tradicionais presenciais (ARRUDA; ARRUDA, 2015; GREENLAND; 
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MOORE, 2014). Ao mesmo tempo, o auxílio de novas tecnologias de comunicação e 

informação possibilitou a adoção de e-learning e blended learning em larga escala 

pelas universidades corporativas e pelas instituições de ensino (ABBAD; ZERBINI; 

SOUZA, 2010).  

Moore e Kearsley (2013, p. 2) apresentam a seguinte definição de educação a 

distância que “é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar 

diferente do ensino, o que requer comunicação por meio de tecnologias e uma 

organização institucional especial”. Além disso, na educação a distância os alunos e 

docentes estão separados tanto na questão do espaço quanto no fator tempo na 

relação de aprendizagem (MOORE; KEARSLEY, 2013). Nesse contexto, a educação 

a distância é diferente das formas tradicionais de aprendizado, tais como seminários 

e aulas presenciais. Ela incentiva o aluno a aprender individualmente em casa, e não 

em grupo (AL-RAHMI et al., 2018; ARRUDA; ARRUDA, 2015).  

No ensino a distância, professores e alunos permanecem fisicamente 

separados no espaço na maior parte do período de transmissão de conhecimento 

(BRAUER et al., 2018). Com isso, os alunos precisam gerenciar seu tempo, de acordo 

com suas necessidades e preferências (AL-RAHMI et al., 2018; WANG; SHANNON; 

ROSS, 2013).  Apesar dos benefícios da educação a distância, o sucesso no ambiente 

on-line de aprendizado depende muito da capacidade do aluno de se envolver de 

forma autônoma e ativa no processo de aprendizado (WANG; SHANNON; ROSS, 

2013). Em outros termos, os alunos precisam ser mais independentes, pois a própria 

natureza dos cursos promove o aprendizado autodirigido (BROADBENT; POON, 

2015).  

 

 

 

 

Um dos primeiros exemplos de educação a distância ocorreu na década de 

1880, e foi a realização de cursos por meio de serviços postais (MOORE; KEARSLEY, 

2013). Do ponto de vista histórico brasileiro, há referências à educação a distância no 

Brasil no início do século XIX, através de meios radiofônicos (ARRUDA; ARRUDA, 

2015). Entretanto, o seu marco regulatório ocorreu com a aprovação da Lei n° 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira (LDB) (ARRUDA; ARRUDA, 2015; ASSUMPÇÃO; CASTRO; CHRISPINO, 
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2018). Considerada, na concepção de Assumpção, Castro e Chrispino (2018), um 

avanço na parte legal sobre a educação a distância no Brasil, a LDB definiu que o 

Poder Público incentivaria o desenvolvimento e veiculação de programas de ensino a 

distância, em todos os níveis e modalidades de ensino (BRASIL, 1996).  

Outro marco na modalidade de educação a distância no país foi a criação da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB), instituída pelo Decreto n° 5.800, de 8 de junho 

de 2006 (CAPES, 2019). A UAB é vinculada à Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e tem como objetivo o desenvolvimento da 

modalidade de educação a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a 

oferta de cursos e programas de educação superior no país (CAPES, 2019).  

A UAB fomenta a modalidade de educação a distância nas instituições públicas 

de ensino superior, bem como apoia pesquisas em metodologias inovadoras de 

ensino superior com base em tecnologias de informação e comunicação (CAPES, 

2019). A UAB também incentiva a colaboração entre a União e as outras esferas de 

governo, estimulando a criação de centros de formação permanentes, por meio dos 

polos de educação a distância, em localidades estratégicas no país (CAPES, 2019). 

O artigo 80 da LDB define educação a distância como uma “forma de ensino 

que possibilita a autoaprendizagem, com mediação de recursos didáticos 

sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, 

utilizados isoladamente ou combinados e veiculados pelos diversos meios de 

comunicação” (BRASIL, 1996). Com a aprovação do Decreto nº 9.057, de 25 de maio 

de 2017, que regulamenta o artigo 80 da LDB, a legislação nacional introduziu uma 

definição atualizada do conceito de educação a distância. O decreto define educação 

a distância como:  

 

[...] a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com 
políticas de acesso, com acompanhamento e avaliações compatíveis, entre 
outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais da 
educação que estejam em lugares e tempos diversos (BRASIL, 2017). 

 

 

Percebe-se, com a atualização do conceito no Brasil, que a educação a 

distância emerge no contexto das políticas públicas brasileiras, sendo ela considerada 

um avanço nessas políticas para atender às demandas sociais, permitindo a 
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flexibilização do acesso ao ensino para a população que não pode frequentar uma 

instituição de ensino presencial (ARRUDA; ARRUDA, 2015). 

 

2.4 DESENVOLVIMENTO DAS HIPÓTESES 

 

A presente subseção integra o conceito de qualidade percebida de serviços e 

suas relações causais com a imagem corporativa, bem como a relação causal da 

imagem com a satisfação, destacando a sua relevância para as IES e justificando a 

questão fundamental na discussão da subseção 5.2 para aplicação da Análise da 

Variância. 

A imagem corporativa é um construto complexo baseado na percepção do 

público ou do pessoal de uma organização que realiza uma avaliação de suas 

características (GÜNALAN; CEYLAN, 2014). Sobre esse ponto, destaca-se que a 

imagem é um fator determinante da satisfação do cliente (TEEROOVENGADUM et 

al., 2019).  É preciso enfatizar que quando a imagem corporativa se fortalece, a 

satisfação dos clientes aumenta (CHOU; KIM, 2009), pois há uma correlação positiva 

entre a imagem e a satisfação. Logo, se o serviço prestado superar às expectativas, 

o cliente terá um grau maior de satisfação com a organização, por consequência 

impactando também a imagem (YILMAZ; ARI, 2017).  

No setor educacional, diversas pesquisas validam essa afirmativa sobre o 

impacto da imagem na satisfação dos alunos (ALI et al, 2016; ALVES; RAPOSO, 

2010; JIEWANTO; LAURENS; NELLOH, 2012; MASSERINI; BINI; PRATESI, 2019; 

TEEROOVENGADUM et al., 2019).  

 

Essa relação causal apresentada tem como objetivo fundamentar a Análise da 

Variância da pesquisa colocando a satisfação como variável representativa da 

imagem, para reduzir a probabilidade de respostas inconsistentes nas respostas do 

questionário (ANEXO A). 

Há vários fatores que afetam a imagem corporativa de uma organização, como, 

por exemplo: produtos; qualidade percebida dos serviço; comunicação; percepção 

cognitiva; e percepção afetiva (YILMAZ; ARI, 2017), mas a imagem corporativa de 

uma organização é construída principalmente pela qualidade percebida do serviço 

(GRÖNROOS, 1988). Diversas pesquisas corroboram com essa afirmação, a qual a 



26 

percepção dos clientes sobre a qualidade do serviço afeta positivamente a imagem 

corporativa (DURNA; DEDEOGLU; BALIKÇIOGLU, 2015; LIAT, MANSORI; HUEI, 

2014; NGUYEN; LEBLANC, 2001; WU, 2013; YILMAZ; ARI, 2017; YU; 

RAMANATHAN, 2012).   

Numerosos estudos fornecem evidências a favor de uma relação positiva entre 

a qualidade do serviço e a imagem em relação a diversos serviços, como por exemplo: 

restaurantes (WU, 2013); serviços bancários (KANT; JAISWAL, 2017); serviços de 

hotelaria (DURNA; DEDEOGLU; BALIKÇIOGLU, 2015); serviços hospitalares 

(COUTINHO, 2019); serviços de transporte (YILMAZ; ARI, 2017); e  serviços de varejo 

(YU; RAMANATHAN, 2012), mas cabe destacar que a imagem corporativa está 

recebendo cada vez mais atenção das universidades, que reconheceram a 

importância de construir uma imagem forte (DUARTE; ALVES; RAPOSO, 2010).  

No contexto das universidades, com as diversas inovações de tecnologia da 

informação no mercado, todos os setores estão mudando e o ensino superior não é 

exceção (CHOW; SHI, 2014). A educação a distância está se tornando cada vez mais 

popular no ensino, fato esse impulsionado pela pandemia do COVID-19 (WOTTO, 

2020).  Nesse momento é essencial para as organizações conseguirem manter sua 

vantagem competitiva e para isso deverá encontrar algum meio para manter a 

qualidade de seus serviços prestados reforçando uma imagem corporativa sólida para 

seus clientes (TRAN et al., 2015; UGBOMA et al., 2007).  

 

 

 

No caso, a imagem está entre os componentes de maior influência na seleção 

de uma instituição de ensino superior, por parte dos alunos, colaborando para a 

atração e retenção destes (ARPAN; RANEY; ZIVNUSKA, 2003; DUARTE; ALVES; 

RAPOSO, 2010; NGUYEN; LEBLANC, 2001; NGUYEN et al., 2016; PANDA et al., 

2015). Além disso, ela também interfere na atração do corpo docente e de 

colaboradores do quadro administrativo (PANDA et al., 2015; WANG, 2013). Diante 

dessa crise, a educação a distância tornou-se prioridade para muitas instituições de 

ensino, mas para fornecer esse serviço com qualidade as instituições devem buscar 

formas de entender completamente as necessidades dos seus alunos (HWANG; 

CHOI, 2019). 
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Nesse contexto, considerando a hipótese fundamental da pesquisa, que as 

dimensões de qualidade de serviços do ensino a distância exercem impacto direto e 

positivo sobre a imagem das instituições de ensino, e com base na literatura e nos 

estudos de Clemes, Cohen e Wang (2013), Costa, Pelissari e Gonzalez (2018), 

Hwang e Choi (2019), Osman e Saputra (2019), Panda et al. (2019); Pham et al. 

(2019) e Teeroovengadum et al (2019) apresentamos as seguintes proposições:  

 

 Hipótese 1: A Qualidade dos Recursos Didáticos (QRD) impacta positiva 

e diretamente a imagem corporativa das IES. 

 

 Hipótese 2: A Qualidade de Atendimento (QAT) impacta positiva e 

diretamente a imagem corporativa das IES. 

 

 Hipótese 3: A Qualidade de Ensino (QEN) impacta positiva e diretamente 

a imagem corporativa das IES. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados no presente 

estudo. O capítulo é constituído de sete seções: tipo de pesquisa; população e 

amostra; coleta de dados; tratamento dos dados; variáveis da pesquisa; definição das 

hipóteses; apresentação do diagrama de caminho do modelo e limitações do método.  

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

O estudo teve abordagem quantitativa, tratando estatisticamente os dados 

coletados, pois seu objetivo foi verificar a consistência das relações do modelo 

hipotético da pesquisa (MARTINS; THEÓPHILO, 2016).   

Quanto aos fins, a pesquisa foi explicativa, haja vista que a sua preocupação 

principal é identificar os fatores que definem ou justificam a ocorrência de determinado 

fenômeno, permitindo explicar a razão e o porquê do objeto investigado (GIL, 2014). 

A pesquisa de natureza explicativa tem como objetivo examinar a coerência ou testar 

a teoria e as suas relações causais. Nesse tipo de pesquisa busca-se apresentar os 

fatores que influenciam determinada variável, explicando-se os motivos pelos quais a 

influência ocorre (FREITAS et al., 2000). No presente estudo, foi avaliado o impacto 

exercido pelas percepções dos alunos em relação à qualidade de serviço de educação 

a distância sobre a imagem corporativa das IES participantes do consórcio CEDERJ. 

Quanto aos meios, foi usada a pesquisa de survey, estratégia de coleta de 

dados utilizada em pesquisas quantitativas (BABBIE, 2001; FINK, 2017; FOWLEY, 

2011). Esse tipo de pesquisa emprega o questionário estruturado, com objetivo de 

reunir quantidade expressiva de informações de uma amostra representativa da 

população (HAIR et al., 2009). A adoção desse procedimento possibilita a obtenção 

de grande número de dados por indivíduo (FREITAS et al., 2000).  
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3.2 UNIDADE DE ANÁLISE 

 

A unidade de análise da pesquisa foi o consórcio CEDERJ. A escolha do 

consórcio justifica-se pelo seu caráter inovador e seus resultados na implementação 

dos seus cursos a distância no estado do Rio de Janeiro, considerado um dos casos 

mais bem-sucedidos no Brasil (BIELSCHOWSKY, 2017).  

O consórcio CEDERJ surgiu graças à parceria firmada entre o governo do Rio 

de Janeiro, via Secretaria de Ciência e Tecnologia, as prefeituras do estado do Rio de 

Janeiro e as universidades públicas consorciadas (COSTA; PELISSARI; GONZALEZ, 

2018; SPÍNDOLA; MOUSINHO, 2012). A ideia de um consórcio no Rio de Janeiro que 

oferecesse oportunidades de ensino no interior do estado foi de autoria de Wanderley 

de Souza, Secretário de Ciência e Tecnologia do estado. No ano de 1998, o secretário 

Wanderley de Souza convocou as universidades públicas do Rio de Janeiro a se 

unirem para criar uma universidade a distância (ASSUMPÇÃO; CASTRO; 

CHRISPINO, 2018). 

 O consórcio começou a ser elaborado em 1999, por meio de uma comissão 

formada por membros de cada universidade junto com a Secretaria de Estado de 

Ciência e Tecnologia. Sendo aprovada no ano de 2000 a sua criação, formado 

inicialmente por UERJ, UFRJ, UFF, UNIRIO, UENF e UFRRJ (ASSUMPÇÃO; 

CASTRO; CHRISPINO, 2018).  Em 2002, com a aprovação da Lei Complementar nº 

103, o CEDERJ foi incorporado à Fundação Centro de Ciências e Educação Superior 

a Distância do Rio de Janeiro (CECIERJ) (CEDERJ, 2019). Outro acontecimento 

relevante foi que a partir de 2006 a estrutura do consórcio CEDERJ foi integrada ao 

Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), formando uma estrutura colaborativa, 

com a participação do Governo Federal, por meio da UAB, do governo do estado do 

Rio de Janeiro, com a administração do CECIERJ e dos municípios, com o 

fornecimento da área física para a criação dos polos (COSTA; PELISSARI; 

GONZALEZ, 2018; SPÍNDOLA; MOUSINHO, 2012). 
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Os objetivos do CEDERJ são: a) democratizar o acesso ao ensino superior 

público, gratuito e de qualidade na modalidade de educação a distância, 

principalmente em locais não atendidos pelo ensino presencial; b) permitir o acesso 

ao ensino superior daqueles que não podem estudar no horário tradicional; e c) atuar 

na formação continuada a distância dos professores do estado do Rio de Janeiro, com 

atenção especial aos professores da rede estadual de ensino médio (CASSIANO et 

al., 2016). 

A etapa da instalação dos polos de apoio presencial nas localidades foi 

realizada com base em um estudo técnico conduzido no ano de 1999. O estudo levava 

em consideração os seguintes critérios: a população dos 92 municípios do estado do 

Rio de Janeiro; o número de alunos que terminou no ano anterior o ensino médio em 

cada município, a distância entre os municípios, a existência de estradas e a 

inexistência de ensino superior presencial público no local (CASSIANO et al., 2016). 

O ingresso aos cursos de graduação a distância oferecidos pelas IES que 

integram o consórcio CEDERJ é realizado por meio do Vestibular CEDERJ, que 

acontece duas vezes por ano, ou pelo uso da nota obtida no último Exame Nacional 

do Ensino Médio realizado (ASSUMPÇÃO; CASTRO; CHRISPINO, 2018). No ano de 

2020, o CEDERJ oferece os seguintes cursos de ensino superior: Administração, 

Administração Pública, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, Licenciatura em 

Ciências Biológicas, Licenciatura em Física, Licenciatura em História, Licenciatura em 

Letras, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em 

Química, Licenciatura em Turismo, Tecnologia em Sistemas de Computação, 

Tecnologia em Gestão de Turismo, Licenciatura em Geografia, Tecnologia da 

Segurança Pública e Social e Engenharia Meteorológica (CEDERJ, 2020).  

O modelo educacional utilizado no Consórcio CEDERJ se sustenta em três 

pilares: interação permanente nos estudos, material didático de qualidade e uma 

avaliação rigorosa da aprendizagem (BIELSCHOWSKY, 2017; CASSIANO et al., 

2016). Dentro da estrutura consórcio CEDERJ são de responsabilidade da Fundação 

CECIERJ a produção do material didático e o gerenciamento da plataforma de apoio 

ao ensino (COSTA; PELISSARI; GONZALEZ, 2018; SPÍNDOLA; MOUSINHO, 2012).  

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da plataforma CEDERJ é baseado 

no Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle), um software 

livre amplamente utilizado em escala global (ASSUMPÇÃO; CASTRO; CHRISPINO, 

2018). Na plataforma CEDERJ, os alunos têm disponíveis recursos como fóruns, 
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chats, recebimento de avisos, sendo possível a interação entre alunos, tutores e 

coordenadores de curso através de mensagens (COSTA; PELISSARI; GONZALEZ, 

2018; SPÍNDOLA; MOUSINHO, 2012). Além disso, o aluno também pode consultar o 

cronograma de atividades, calendários de provas e realizar o download de materiais 

complementares relativos às disciplinas (COSTA; PELISSARI; GONZALEZ, 2018; 

SPÍNDOLA; MOUSINHO, 2012). 

O material didático é elaborado especialmente para uso em educação a 

distância e se caracteriza por texto dialógico, uma arquitetura de texto estruturada, e 

atividades que permitem que o aluno, ao longo de sua leitura, possa consolidar a 

aprendizagem paralelamente a uma auto avaliação (CASSIANO et al., 2016). 

A integração de atividades presenciais e on-line faz do consórcio CEDERJ um 

modelo semipresencial, baseado em materiais didáticos impressos e digitais com 

mediadores presenciais e a distância, além de estágio supervisionado e avaliação 

realizada nos polos regionais (ASSUMPÇÃO; CASTRO; CHRISPINO, 2018; 

SPÍNDOLA; MOUSINHO, 2012).  

Nos polos regionais são desenvolvidas atividades de laboratório, seminários e 

avaliações presenciais (ASSUMPÇÃO; CASTRO; CHRISPINO, 2018). O polo de 

apoio presencial é uma extensão da universidade, que cria condições para a 

permanência do aluno no curso e possibilita o desenvolvimento regional e a geração 

de empregos nas localidades. O polo é o local onde o discente encontra lugar para 

estudar, interagir com pessoas, realizar avaliações e práticas laboratoriais (KNUPPEL, 

2017). Destaca-se que os polos não se desenvolveram na mesma proporção, e o 

principal fator de diferenciação foi o maior ou menor envolvimento das prefeituras 

municipais (CASSIANO et al., 2016). 

 

 

 

 

 

O terceiro pilar é uma avaliação de aprendizagem de qualidade realizada em 

condições em que, efetivamente, se possa verificar o desenvolvimento das 

habilidades e competências previstas nos projetos pedagógicos, e se os níveis 

requeridos foram alcançados, individualmente, pelos estudantes (CASSIANO et al., 

2016). As universidades consorciadas aplicam a cada semestre duas avaliações 
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presenciais e na maioria das disciplinas duas avaliações a distância (ASSUMPÇÃO; 

CASTRO; CHRISPINO, 2018). O aluno, não conseguindo aprovação com estas 

quatro avaliações, poderá realizar uma terceira avaliação presencial. O peso das 

notas das avaliações a distância é de 20% e o das avaliações presenciais é de 80% 

da nota final (CASSIANO et al., 2016).  

Um panorama foi traçado nos estudos de Assumpção, Castro e Chrispino 

(2018) sobre as políticas públicas em educação superior a distância, abordando as 

legislações mais relevantes que tratam de sua regulamentação, principais 

características, e aspectos gerais da modalidade com foco na experiência do 

consórcio CEDERJ. O resultado indicou que, no Brasil, houve uma expansão do 

número de cursos oferecidos e uma reordenação do campo da educação a distância 

por parte do Poder Público, o que criou condições para o crescimento acelerado do 

ensino superior nessa modalidade na última década (ASSUMPÇÃO; CASTRO; 

CHRISPINO, 2018). A contribuição da pesquisa foi a de colaborar para o mapeamento 

estrutural do consórcio CEDERJ, abrindo espaço para novas discussões sobre a 

eficiência do sistema como política de democratização do acesso à educação, 

(ASSUMPÇÃO; CASTRO; CHRISPINO, 2018).  

Outro estudo foi realizado por Cassiano et al., (2016) para avaliar a abrangência 

geográfica da oferta de cursos superiores através da educação a distância pelo 

consórcio CEDERJ. Os dados referentes ao número de alunos e locais de residência 

foram obtidos da base de registros no sistema da Diretoria de Registro Escolar do 

CEDERJ, abrangendo todos os estudantes inscritos em disciplinas no ano de 2012. 

O artigo consiste em um estudo censitário, não amostral (CASSIANO et al., 2016). O 

resultado do estudo foi à constatação que a missão inicial do CEDERJ, de oferecer 

ensino público e gratuito em regiões não atendidas, ou pouco atendidas, vem sendo 

adequadamente implementada (CASSIANO et al., 2016).  

 

3.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

O conceito de população pode ser definido como um conjunto de elementos 

que possuem as características as quais serão objetos de pesquisa (VERGARA, 

2016). A população do estudo foi constituída por todos os discentes das instituições 
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públicas consorciadas ao CEDERJ. Assim, a população da pesquisa consistiu no 

quantitativo exposto na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Quantitativo de alunos inscritos no primeiro semestre do ano de 2020 

Cursos  Instituição Discentes  

Administração UFRRJ 5.703 

Administração Pública UFF 2.126 

Ciências Contábeis UFRJ 651 

Engenharia de Produção UFF/CEFET-RJ 1.808 

Engenharia Meteorológica UENF 34 

Licenciatura em Ciências Biológicas UENF/UERJ/UFRJ 5.021 

Licenciatura em Física UFRJ 984 

Licenciatura em Geografia UERJ 1.408 

Licenciatura em História UNIRIO 1.181 

Licenciatura em Letras 
UFF 

1.520 

Licenciatura em Matemática UFF/UNIRIO 2.424 

Licenciatura em Pedagogia UENF/UERJ/UFRJ 7.659 

Licenciatura em Química UENF/UFRJ 714 

Licenciatura em Turismo UFRRJ/UNIRIO 1.236 

Tecnologia em Segurança Pública UFF 1.552 

Tecnologia em Sistemas de Computação UFF 2.012 

Tecnologia em Turismo CEFET-RJ 1.162 

TOTAL   37.195 
Fonte: Adaptado do Sistema de Registro Acadêmico – Fundação CECIERJ/CEDERJ  

 

A amostra é uma parte da população, e sua escolha está sujeita a algum critério 

de representatividade (VERGARA, 2016). O estado do Rio de Janeiro está dividido 

em oito regiões de governo, conforme foi estabelecido pela Lei n° 1227, de 17 de 

novembro de 1987. As regiões são as seguintes: Metropolitana, Noroeste Fluminense, 

Norte Fluminense, Baixadas Litorâneas, Serrana, Centro-Sul Fluminense, Médio 

Paraíba e Costa Verde. O questionário foi aplicado entre os estudantes universitários 

da região Noroeste Fluminense, em razão de conveniência, uma vez que o 

pesquisador tem acesso aos alunos da referida região. 

Os cursos oferecidos na região Noroeste Fluminense pelo consórcio são os 

cursos de bacharel em Administração, bacharel em Administração Pública, bacharel 

em Ciências Contábeis, bacharel em Engenharia de Produção, licenciatura em 

Ciências Biológicas, licenciatura em Geografia, licenciatura em Matemática, 
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licenciatura em Pedagogia, licenciatura em Química, Tecnólogo em Sistemas de 

Computação e Tecnólogo em Segurança Pública (CEDERJ, 2019). 

Selecionou-se a amostra não probabilística de 245 respondentes, os quais se 

encontram com matrícula ativa. Os elementos da amostra foram os alunos do primeiro 

até o décimo período dos cursos apresentados.  

Sobre o tamanho da amostra, como regra geral para estudos com modelagem 

de equações estruturais, é preciso que uma amostra dê origem a pelo menos cinco 

vezes mais observações do que o número de variáveis a serem analisadas (HAIR et 

al., 2014). Visto que o modelo hipotético contém 28 variáveis observadas, o tamanho 

da amostra é considerado adequado. 

 

3.4 COLETA DE DADOS 

 

A estratégia utilizada no estudo foi a aplicação de uma pesquisa survey. Cabe 

destacar que essa estratégia é muito utilizada em pesquisas quantitativas no campo 

das Ciências Sociais, pois permite que o pesquisador obtenha um número expressivo 

de informações por indivíduo, além de ser extremamente adequada para mensurar 

atitudes, percepções, sentimentos e crenças dos respondentes (FREITAS et al., 2000; 

MICHEL, 2009). 

Para a coleta de dados foi aplicado um questionário estruturado (Apêndice B), 

inspirado no estudo de Costa, Pelissari e Gonzalez (2018). O questionário dos autores 

foi aplicado durante os dias 15 a 30 de novembro de 2014 no polo CEDERJ de São 

Fidelis. Sobre a confiabilidade os dados apresentaram valores para o alfa de 

Cronbach de 0,763 e 0,808. No caso da validade, os indicadores da imagem 

apresentaram valores para correlação entre os itens acima de 0,52 e a correlação de 

cada item com o construto apresentou valores acima de 0,63. 

 

 

A coleta de dados primários foi disponibilizada para os respondentes da 

segunda quinzena de abril a primeira quinzena de maio de 2020.  Para a aplicação 

dos questionários foram contatados os articuladores acadêmicos, mediadores 

presenciais e diretores de polo. O questionário da pesquisa divide-se em duas partes. 

A primeira parte desse questionário contém 28 questões fechadas, com escala Likert 
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de cinco opções de resposta, variando de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo 

totalmente) (BRACE, 2008). 

Os itens do questionário foram utilizados para avaliar os seguintes construtos: 

1) Qualidade dos Recursos Didáticos; 2) Qualidade de Atendimento; 3) Qualidade de 

Ensino; 4) Imagem Corporativa. A segunda parte do questionário possui quatro 

questões demográficas e duas questões fechadas. A primeira questão fechada foi 

formulada para que o discente pudesse avaliar, atribuindo um grau de zero a dez, a 

sua satisfação em relação à instituição de ensino consorciada que frequenta. Em outra 

questão, o respondente expressa a sua opinião quanto ao reconhecimento que a 

sociedade atribuirá ao diploma que ele receberá ao final do curso. Este último item é 

binário. Somando-se as duas partes, o questionário totaliza 36 questões. 

 

 

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Neste estudo a técnica empregada para tratar os dados foi a modelagem de 

equações estruturais (MEE), fundamentada em mínimos quadrados parciais (MQP), 

com utilização do programa WarpPLS, versão 7.0. Para o processamento das 

estatísticas descritivas, foi utilizado o programa “Statistical Package for The Social 

Sciences” (SPSS) na versão 22.0.   

A aplicação da modelagem de equações estruturais (MEE), com MQP, neste 

estudo, justifica-se por se tratar de ferramenta estatística apropriada, quando se 

deseja avaliar a capacidade preditiva de construto(s) exógeno(s) sobre construto(s) 

endógeno(s) que seja(m) constituído(s) por muitos indicadores, tornando o modelo 

hipotético complexo, o que é agravado nos casos em que a normalidade desses 

indicadores não é conhecida (BABIN; HAIR; BOLES, 2008; HAIR et al., 2014). 

 

A MEE, com MQP, estima os coeficientes que maximizam os valores R² dos 

construtos endógenos (HAIR et al., 2014).  Além disso, contempla dois modelos 

interligados: o modelo de mensuração e o modelo estrutural. O modelo de 

mensuração relaciona as variáveis observadas às variáveis latentes, enquanto o 

modelo estrutural relaciona as variáveis latentes exógenas às variáveis latentes 

endógenas (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014).  
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3.5.1 Modelo de Mensuração  

 

Inicialmente, a MEE se concentra no modelo de mensuração. O modelo de 

mensuração com indicadores reflexivos em MEE, com MQP, é avaliado por meio de 

três critérios: confiabilidade de consistência interna; validade convergente e validade 

discriminante (HAIR et al., 2014). 

 

3.5.1.1 Confiabilidade de consistência interna 

 

Para a verificação da confiabilidade de consistência interna foram utilizados os 

indicadores alfa de Cronbach e Confiabilidade Composta (CC). A análise da CC e do 

alfa de Cronbach tem o objetivo de avaliar se os indicadores expressam informações 

confiáveis (HAIR et al., 2014). 

Tradicionalmente, o alfa de Cronbach é usado para estimar a confiabilidade da 

consistência interna de cada construto. Entretanto, apesar do seu amplo uso, esse 

indicador apresenta deficiências, uma vez que, quando são acrescentados novos 

indicadores aos construtos, a sua magnitude pode ser ampliada (MARTÍNEZ‐LÓPEZ; 

ABAD; SOUSA, 2013). Especificamente, o alfa de Cronbach é uma medida menos 

precisa da confiabilidade, pois os itens não são ponderados (HAIR et al., 2019). Assim, 

na análise da consistência interna dos construtos a confiabilidade composta é o 

indicador mais adequado (HAIR et al., 2014).  

 

 

 

 

 

Os valores do alfa de Cronbach e da CC variam entre 0 e 1, com valores 

maiores indicando maior nível de confiabilidade. Valores acima de 0,70 são 

considerados satisfatórios, apesar de valores entre 0,60 e 0,70 serem julgados 

aceitáveis em pesquisas exploratórias (HAIR et al., 2014). No caso da CC, valores 

acima de 0,95 são indesejáveis, pois indicam que as variáveis observadas mensuram 

o mesmo aspecto do fenômeno, comprometendo a validade do construto. Cabe 
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destacar, que a confiabilidade é condição necessária à validade, embora não seja 

suficiente (HAIR et al., 2014). 

 

3.5.1.2 Validade convergente  

 

A validade convergente verifica se determinado conjunto de indicadores 

compartilha proporção adequada de variância em comum (HAIR et al., 2014). A 

análise da validade convergente é mensurada por intermédio da Variância Média 

Extraída (VME) (HAIR et al., 2014).  

A VME é definida como a média das cargas fatoriais padronizadas ao 

quadrado, sendo similar à comunalidade do construto. Ela não pode ser inferior a 0,50, 

valor que indica que o construto explica pelo menos 50% da variância de seus 

indicadores. Assim, a magnitude da carga de cada indicador deve ser 

preferencialmente, 0,708, ou superior, sendo que o indicador cuja carga seja 0,40, ou 

menor, deve ser descartado do construto (HAIR et al., 2014).  

 

3.5.1.3 Validade discriminante 

 

A validade discriminante é a extensão em que um construto é distinto de outros 

construtos por padrões empíricos (HAIR et al., 2014). Mais especificamente, a 

validade discriminante indica quando os construtos, ou variáveis latentes, são 

independentes uns dos outros (HAIR et al., 2014). Portanto, ela requer que cada 

construto seja único, capturando um fenômeno não representado por outros 

construtos no modelo estatístico. Existem duas abordagens para medir a validade 

discriminante. A primeira é observando as cargas cruzadas (cross loadings), ao passo 

que a segunda refere-se ao critério de Fornell-Larcker (HAIR et al., 2014). 

 

Fornell e Larcker (1981) propuseram uma métrica em que a VME de cada 

construto fosse comparada com a correlação entre construtos ao quadrado desse 

mesmo construto e de todos os outros construtos do modelo hipotético. O critério de 

Fornell-Larcker constitui a abordagem mais conservadora para avaliar a validade 

discriminante (HAIR et al., 2019).  

Já o critério alternativo de validade discriminante examina as cargas cruzadas 

dos indicadores, verificando se as cargas relativas a determinado construto são 
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maiores nele do que as observadas nos demais construtos. Para fins de análise, são 

recomendadas cargas superiores a 0,708, que indicam que o construto explica mais 

de 50% da variância do indicador (HAIR et al., 2014).  

 

3.5.2 Modelo Estrutural  

 

Os critérios fundamentais para a avaliação do modelo estrutural em MEE, com 

MQP, são a significância dos coeficientes de caminho, o nível dos valores R², o 

tamanho de efeito (f²), e a relevância preditiva (Q²) (HAIR et al., 2014). Todavia, antes 

de avaliar o modelo, convém verificar a existência de colinearidade, por meio do fator 

de inflação da variância (VIF). Valores de VIF iguais ou superiores a 5 indicam 

problemas críticos de colinearidade entre os indicadores de um dado construto (HAIR 

et al., 2019). 

 

3.5.2.1 Coeficientes de caminho 

 

Descartado o problema de colinearidade, deve-se passar à avaliação dos 

coeficientes de caminho (β). Os coeficientes de caminho têm valores padronizados de 

-1 e 1, sendo que valores próximos de ± 1 são os que exercem maior impacto na 

variável latente endógena (HAIR et al., 2014).  

 

 

 

 

 

3.5.2.2 Coeficiente de determinação (R²) 

 

Em seguida, cabe avaliar o coeficiente de determinação de Pearson (R²). Esse 

coeficiente é uma medida do grau de exatidão preditiva do modelo. O R² varia de 0 a 

1, com valores mais elevados indicando um maior poder de predição (HAIR et al, 

2019). 

 

3.5.2.3 Tamanho de efeito (f²) 
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Os pesquisadores também podem avaliar como a remoção de um determinado 

construto exógeno impacta o construto endógeno (HAIR et al., 2019). Essa medida é 

referenciada como tamanho de efeito (f²). Como regra, valores acima de 0,02, 0,15 e 

0,35 representam tamanhos de efeito pequeno, médio e grande, respectivamente 

(COHEN, 1988). 

 

3.5.2.4 Relevância preditiva (Q²) 

 

Outro meio de avaliar a relevância preditiva do modelo é calculando o valor de 

Q² de Stone-Geisser (HAIR et al., 2019). Como diretriz, os valores de Q² devem ser 

maiores que zero para um construto endógeno específico para que este indique a 

relevância preditiva do modelo estrutural (HAIR et al., 2019). 

Como regra na determinação da relevância preditiva, os valores de 0,02; 0,15; 

e 0,35 indicam que o construto exógeno tem relevância preditiva pequena, média e 

grande, respectivamente (HAIR et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 VARIÁVEIS DO MODELO 

 

As variáveis podem ser classificadas como latentes ou observadas (HAIR et al., 

2009). Entende-se que as variáveis latentes não podem ser diretamente mensuradas, 

por isso sua mensuração ocorre indiretamente, por meio de variáveis observadas. Em 

modelos reflexivos, tais como o do presente estudo, as variáveis latentes explicam a 

maior parte da variância de suas respectivas variáveis observadas (HAIR et al., 2009). 
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3.6.1 Variáveis latentes 

 

As variáveis latentes, também conhecidas como construtos ou fatores, podem 

ser classificadas como exógenas ou endógenas. As variáveis exógenas exercem 

influência sobre as endógenas, ou seja, elas explicam a variância das variáveis 

endógenas do modelo (HAIR et al., 2009). 

O modelo desenvolvido para o presente estudo contém quatro variáveis 

latentes: 

 

1) Qualidade dos Recursos Didáticos (QRD); 

2) Qualidade de Atendimento (QAT); 

3) Qualidade de Ensino (QEN); 

4) Imagem Corporativa (IC). 

As três variáveis latentes referentes à qualidade do ensino nas instituições 

(QRD; QAT; QEN) são exógenas. A imagem corporativa é a variável endógena do 

modelo. 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 Variáveis observadas 

 

Variáveis observadas são as variáveis efetivamente mensuradas e são 

consideradas como dependentes dos construtos quando a mensuração é refletiva. 

Elas são também denominadas de indicadores ou variáveis manifestas (HAIR et al., 

2009). No total, foram utilizadas 28 variáveis observadas, cujos construtos associados 

e fundamentação teórica são apresentados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Relação dos itens do questionário, construtos e referências.   
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N°   Itens do Questionário  Construto 
Variável 

Observada Referencial Teórico 

1 Ensino inovador 

Qualidade 
dos 

Recursos 
Didáticos 

(QRD) 

QRD1 

 CHONG;AHMED, 2015; 
CHOPRA et al., 2019; 

MACHADO et al., 2014; 
MOHAMMADI, 2015; 
PHAM et al., 2019; 

TEEROOVENGADUM et 
al., 2019 

2 
Facilidade de acesso 
aos materiais didáticos QRD2 

3 
Facilidade de uso da 
plataforma QRD3 

4 Qualidade da plataforma QRD4 

5 
Interface facilitadora das 
atividades de EAD QRD5 

6 Informações corretas 

Qualidade 
de 

Atendimento 
(QAT) 

QAT1 

CHOPRA et al., 2019; 
MACHADO et al., 2014 

MARTINEZ-
ARGUELLES; BATALLA-

BUSQUETS, 2016; 
PHAM et al., 2019; 

TEEROOVENGADUM et 
al., 2019 

7 
Disposição para 
solucionar problemas QAT2 

8 Prazo de resposta QAT3 

9 Tutores treinados QAT4 

10 Tutores qualificados QAT5 

11 
Serviços administrativos 
de qualidade QAT6 

12 
Informações sobre 
serviços QAT7 

(continua) 

 

(conclusão) 

N°   Itens do Questionário  Construto 
Variável 

Observada Referencial Teórico 

13 
Coerência das 
disciplinas 

Qualidade 
de Ensino 

(QEN) 

QEN1 CHANDRA et al., 2019; 
CHOPRA et al., 2019; 
OSMAN; SAPUTRA, 

2019; PHAM et al., 2019; 
TEEROOVENGADUM et 

al., 2019; WILKINS; 
HUISMAN, 2015 

14 
Currículo favorável no 
mercado de trabalho QEN2 

15 Conteúdo atualizado QEN3 

16 Avaliações coerentes QEN4 

17 
Avaliações compatíveis 
com a EAD QEN5 
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18 
Nível de exigência do 
curso QEN6 

19 
Atividades práticas 
suficientes QEN7 

20 
Preparação para o 
mercado de trabalho QEN8 

21 Professores qualificados QEN9 

22 
Aprimoramento dos 
serviços acadêmicos QEN10 

23 
Ambiente favorável ao 
estudo 

Imagem 
Corporativa 

(IC) 

IC1 

CLEMES; COHEN; 
WANG, 2013; 
MARTINEZ-

ARGUELLES; 
BATALLA-BUSQUETS, 

2016; OSMAN; 
SAPUTRA, 2019; 

PANDA et al., 2019; 
SCHLESINGER; 

CERVERA; PÉREZ-
CABAÑERO, 2017; 

TEEROOVENGADUM et 
al., 2019; WILKINS; 

HUISMAN, 2015 

24 Ambiente estimulante IC2 

25 
Imagem do discente 
sobre a instituição IC3 

26 
Imagem da sociedade 
sobre a instituição IC4 

27 
Serviços prestados à 
comunidade IC5 

28 
Reconhecimento dos 
cursos IC6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 HIPÓTESES DO MODELO ESTRUTURAL 

 

O modelo estrutural contempla as hipóteses fundamentais do estudo, 

mostrando como as variáveis latentes do modelo hipotético estão relacionadas. A 

hipótese geral do estudo poderia ser representada da seguinte forma: 

 

IC = f (QRD; QAT; QEN). 
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Onde: a variável latente endógena Imagem Corporativa (IC) sofre influência 

direta da Qualidade dos Recursos Didáticos (QRD), da Qualidade de Atendimento 

(QAT) e da Qualidade de Ensino (QEN), considerando a existência de significância 

estatística para todas as estimativas dos parâmetros do modelo. 

Na medida em que estamos considerando a MEE, com MQP, é preciso formular 

as hipóteses em conformidade com os caminhos estabelecidos no modelo hipotético. 

As hipóteses específicas do modelo estrutural do presente trabalho são as seguintes: 

 

Hipótese 1: A Qualidade dos Recursos Didáticos (QRD) impacta positiva 

e diretamente a imagem corporativa das IES. 

 

 Hipótese 2: A Qualidade de Atendimento (QAT) impacta positiva e 

diretamente a imagem corporativa das IES. 

 

 Hipótese 3: A Qualidade de Ensino (QEN) impacta positiva e diretamente 

a imagem corporativa das IES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 DIAGRAMA DE CAMINHO 

 

O diagrama de caminho tem a função de facilitar a visualização do modelo 

hipotético do presente estudo, haja vista que exibe todas as relações causais entre as 

variáveis latentes do modelo, conforme pode ser observado na Figura 3 (HAIR et al., 

2009).  

As variáveis latentes são representadas por elipses e as relações entre os 

construtos e os indicadores são ilustradas por setas (RINGLE; SILVA; BIDO, 2014). 
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Figura 3 - Diagrama de Caminho do Modelo Hipotético 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA DESCRITIVA DO PERFIL DOS ALUNOS 

 

 A amostra da pesquisa foi composta de 245 respondentes, sendo 94 (38,37%) 

são do sexo masculino e 151 (61,63%), do sexo feminino. No que se refere à faixa 

etária, respondentes com 40 anos ou mais totalizaram 61 estudantes, representando 

a maior porção da amostra, como observado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Faixa etária dos discentes 

 

Ainda na Figura 4, observam-se outros resultados sobre a faixa etária dos 

respondentes, que foram: 51 respondentes com idade compreendida de 30 e 34 anos; 

50 respondentes com idade compreendida entre 35 e 39 anos; 49 respondentes com 

idade entre 25 e 29 anos; 22 respondentes com idade entre 20 e 24 anos; e 15 

respondentes com idade de 19 anos ou menos, representando 6,12% da amostra. 

 No que tange ao tempo de ingresso dos discentes na instituição, foi possível 

observar que o maior grupo de respondentes ingressou nos cursos entre o primeiro e 

o segundo semestre de 2019, no total de 62 (25,31%) discentes. O segundo maior 

grupo representante da amostra foi de discentes com matrícula no início do semestre 

de 2020, com 39 (15,92%) discentes. O terceiro maior grupo se refere a 37(15,1%) 

respondentes que ingressaram no ano de 2018, conforme pode ser verificado na 

Figura 4. 
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Figura 5 - Tempo de ingresso dos discentes na instituição 

 

Os 245 respondentes desta pesquisa estão distribuídos por 13 cursos: a 

maioria (47,76% dos alunos) cursa Administração Pública, seguidos pelos alunos de 

Licenciatura em Pedagogia (14,29%), Ciências Contábeis (8,16%), Administração 

(8,16%), Licenciatura em Ciências Biológicas (6,94%) e Licenciatura em Geografia 

(5,31%). O restante é composto de alunos dos cursos de Tecnologias em Sistemas 

de Computação, Licenciatura em Química, Licenciatura em Matemática, Licenciatura 

em Letras, Engenharia de Produção, Física e Tecnologia em Segurança Pública, que 

somam um percentual de 9,38%. 
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Figura 6 – Porcentagem dos cursos dos alunos da amostra 

 

 

Em relação à afirmativa “o grau de satisfação que você tem em relação à 

instituição de ensino em que você estuda” nos resultados obtidos pode se destacar 

que 77,55% dos respondentes atribuem a nota “8” ou superior às universidades 

constituintes do consórcio, conforme Figura 6. Além disso, quanto à pergunta 

dicotômica: “O mercado de trabalho valorizará o diploma que receberei ao final do 

curso, pois ele refletirá a imagem sólida de minha instituição de ensino” 245 

respondentes: 95,53 % responderam “Sim”, e apenas 4,47 % responderam “Não” na 

afirmativa. As respostas a esse item do questionário sugerem que a imagem das 

universidades é sólida. Entretanto, não é possível saber se há diferença de imagem 

corporativa entre as instituições de ensino superior constituintes do consórcio 

CEDERJ. Para verificar se há diferença significativa entre as IES consorciadas foi 

empregado a Análise da Variância. 
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Figura 7 - Quantitativo de alunos por nota sobre a satisfação em relação à 

universidade 

 

 

 

 

4.2 ANÁLISE DE VARIÂNCIA DAS UNIVERSIDADES CONSORCIADAS 

 

Antes de realizar a modelagem, foi necessário primeiro realizar a Análise de 

Variância (ANOVA) para verificar a homogeneidade dos grupos quanto à imagem, a 

qual foi representada pela satisfação com a universidade. A ANOVA é um teste 

paramétrico foi empregada para testar se havia diferença, com significância 

estatística, entre as médias dos grupos (7 universidades). A ANOVA procura averiguar 

se existem diferenças nas médias dos grupos, ou seja, das sete universidades do 

estudo. Ela determina a média geral (média das médias), verificando o quão diferente 

cada média individual é da média geral (URDAN, 2010). 
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          Considerou-se amostra de 145 respondentes para a realização do teste, cabe 

destacar para análise, que no CEDERJ apenas 7 universidades participantes do 

consórcio oferecem cursos de graduação, as quais foram objeto da presente análise 

e estão listadas na Tabela 2. Então, pediu-se que os respondentes que atribuísse nota 

de 0 a 10 quanto a seguinte afirmativa: “reflita o grau de satisfação que você tem em 

relação à instituição de ensino em que você estuda”. Como foi discutido no referencial 

teórico, a imagem corporativa exerce impacto sobre a satisfação do aluno. Quando a 

imagem é fortalecida, a satisfação aumenta. Imagem corporativa e satisfação são 

positivamente correlacionadas, em razão de seu elo causal. Por esse motivo, 

empregou-se a satisfação em relação à instituição como representativa da imagem, 

pois o emprego direto da imagem no item de questionário desenhado para atribuição 

de nota, poderia gerar ruído, uma vez que outra questão, desta feita, com resposta 

dicotômica, já tinha sido formulada. 

 

Tabela 2 - Relação de instituições e quantitativo de respondentes 

Instituição Siglas 
Respondente

s 

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 
Suckow da Fonseca CEFET-RJ 

10 

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 
Ribeiro UENF 

11 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ 24 

Universidade Federal Fluminense UFF 21 

Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ 13 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UFRRJ 50 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UNIRIO 16 

TOTAL  145 
Fonte: Adaptado de CEDERJ (2020) 

 

Cabe destacar que é preciso que algumas hipóteses sejam confirmadas para a 

realização da ANOVA. A homogeneidade de variância é uma hipótese fundamental, 

ou seja, é preciso que haja homogeneidade de variância entre os grupos. No caso das 

universidades, essa homogeneidade foi confirmada (URDAN, 2010). 

 

Tabela 3 - Teste de Homogeneidade de Variâncias 

Estatística de Levene df1 df2 Sig. 

0,469 6 137 0,83 
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Logo, não se pode rejeitar a hipótese de que a variância é homogênea entre as 

universidades (p = 0.830). Em seguida, foi realizado o teste de médias. O resultado 

mostra que não se pode rejeitar a hipótese de que as médias são iguais. 

 

 

Tabela 4 - Análise de Variância dos grupos 

  
Soma dos 
Quadrados 

Df 
Quadrado 

Médio 
Z Sig. 

Entre Grupos 7,253 6 1,209 0,45 0,844 

Nos grupos 367,636 137 2,683     

Total 374,889 143       

 

Com pode ser observado na tabela 5, ela atesta o que foi mencionado 

anteriormente. A hipótese de que as médias são iguais não pode ser rejeitada. 

 

Tabela 5 - Análise de Variância com alfa 

 N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 

CEFET-RJ 10 7,5 

UFRRJ 50 8,18 

UNIRIO 16 8,188 

UFRJ 13 8,231 

UENF 11 8,3 

UFF 21 8,381 

UERJ 24 8,458 

Sig.   0,661 

 

Sendo assim, foi estatisticamente comprovado que as instituições de ensino 

superior que integram o consórcio CEDERJ oferecem cursos considerados de similar 

excelência, sendo homogêneas em termos de qualidade e de credibilidade. 
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4.3 ANÁLISE DA MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS 

 

A presente subseção compreende o tratamento de dados por meio da técnica 

estatística de modelagem de equações estruturais com MQP. O modelo foi estimado 

no algoritmo PLS, utilizando-se o software WarpPLS 7.0. Analisou-se o modelo de 

mensuração e, logo em seguida, o modelo estrutural (HAIR et al., 2014; RINGLE; 

SILVA; BIDO, 2014).  

 

4.3.1 Resultados do modelo de mensuração 

 

 Para realizar a análise do modelo de mensuração reflexivo, primeiramente 

devem ser verificados os indicadores de consistência interna, indicadores de validade 

convergente e de validade discriminante (HAIR et al., 2014). 

O primeiro indicador analisado foi a validade convergente, que é indicada pela 

VME de cada variável latente (HAIR et al., 2014). O modelo hipotético deste estudo é 

composto por 4 variáveis latentes, quais sejam: Qualidade de Ensino (QEN), 

Qualidade dos Recursos Didáticos (QRD), Qualidade de Atendimento (QAT) e a 

Imagem Corporativa (IC). A Tabela 6 mostra que a variável latente QEN, obteve VME 

de 0,483, ficando abaixo do valor mínimo desejado.  

  

Tabela 6 - Variância Média Extraída (VME) do modelo de mensuração 

  QRD QAT QEN IC 

VARIÂNCIA MÉDIA EXTRAÍDA 0.505 0.512 0.483 0.556 

 

É imprescindível, então, examinar a possibilidade de reespecificar a variável 

latente QEN, o que ocorre pela exclusão de variáveis observadas, com valores abaixo 

de 0,708, desde que não haja comprometimento da validade de conteúdo (HAIR et 

al., 2014). Na Tabela 7 estão indicadas as cargas externas das variáveis observadas 

das variáveis latentes do modelo. 
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Tabela 7 - Cargas dos indicadores das variáveis latentes do modelo de mensuração 

  QRD QAT QEN IC 

QRD1 (0.650) 0.581 0.607 0.465 

QRD2 (0.786) 0.476 0.483 0.459 

QRD3 (0.749) 0.364 0.371 0.335 

QRD4 (0.611) 0.350 0.237 0.360 

QRD5 (0.741) 0.521 0.626 0.501 

QAT1 0.586 (0.585) 0.500 0.387 

QAT2 0.484 (0.766) 0.521 0.473 

QAT3 0.449 (0.756) 0.518 0.394 

QAT4 0.286 (0.635) 0.440 0.293 

QAT5 0.538 (0.814) 0.606 0.479 

QAT6 0.370 (0.695) 0.418 0.422 

QAT7 0.516 (0.729) 0.607 0.457 

QEN1 0.450 0.473 (0.705) 0.440 

QEN2 0.451 0.513 (0.729) 0.559 

QEN3 0.544 0.638 (0.804) 0.534 

QEN4 0.523 0.551 (0.790) 0.485 

QEN5 0.519 0.517 (0.781) 0.540 

QEN6 0.324 0.362 (0.543) 0.336 

QEN7 0.448 0.469 (0.722) 0.417 

QEN8 0.549 0.552 (0.768) 0.553 

QEN9 0.506 0.658 (0.708) 0.525 

QEN10 0.011 0.079 (0.140) 0.196 

IC1 0.493 0.510 0.468 (0.648) 

IC2 0.402 0.486 0.532 (0.693) 

IC3 0.479 0.430 0.491 (0.830) 

IC4 0.488 0.448 0.540 (0.812) 

IC5 0.327 0.260 0.385 (0.649) 

IC6 0.473 0.476 0.589 (0.817) 
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Indicadores com cargas externas muito baixas, com magnitude inferior a 0,40, 

devem ser necessariamente, eliminados. Indicadores com cargas externas entre 0,40 

e 0,70 podem ser removidos, após análise cuidadosa, caso a sua remoção não 

comprometa a validade de conteúdo do construto (HAIR et al, 2014). Indicadores com 

cargas externas entre 0,40 e 0,70 são, por vezes, preservados em razão de sua 

contribuição para a validade de conteúdo. Em razão da validade de conteúdo, decidiu-

se manter a variável observada IC1 (ambiente favorável ao estudo) na variável latente 

Imagem Corporativa (IC) (HAIR et al, 2014).  

Seis indicadores foram excluídos: 1) QRD4 (qualidade da plataforma); 2) QAT1 

(informações corretas); 3) QAT4 (tutores treinados); 4) QEN6 (nível de exigência do 

curso); 5) QEN10 (Aprimoramento dos serviços acadêmicos); 6) IC5 (serviços 

prestados à comunidade). Os indicadores removidos tiveram cargas externas abaixo 

de 0,70. A Tabela 8 apresenta as cargas externas das variáveis observadas das 

variáveis latentes do modelo depois das modificações. 

 

Tabela 8 - Cargas dos indicadores das variáveis latentes do modelo reespecificado 

 QRD QAT QEN IC 

QRD1 (0.716) 0.534 0.601 0.490 

QRD2 (0.817) 0.445 0.477 0.483 

QRD3 (0.710) 0.352 0.372 0.313 

QRD5 (0.761) 0.500 0.639 0.515 

QAT2 0.473 (0.776) 0.532 0.495 

QAT3 0.425 (0.773) 0.530 0.400 

QAT5 0.554 (0.816) 0.597 0.496 

QAT6 0.348 (0.738) 0.416 0.425 

QAT7 0.532 (0.737) 0.602 0.462 

QEN1 0.498 0.440 (0.728) 0.434 

QEN2 0.484 0.491 (0.732) 0.545 

QEN3 0.573 0.615 (0.813) 0.543 

QEN4 0.527 0.539 (0.805) 0.483 

QEN5 0.552 0.499 (0.797) 0.551 

QEN7 0.465 0.452 (0.712) 0.421 

QEN8 0.585 0.532 (0.754) 0.556 

QEN9 0.506 0.650 (0.701) 0.530 

IC1 0.483 0.493 0.461 (0.690) 

IC2 0.415 0.461 0.532 (0.730) 

IC3 0.475 0.418 0.488 (0.840) 

IC4 0.485 0.451 0.543 (0.821) 

IC6 0.474 0.490 0.581 (0.784) 
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Reespecificado o construto Qualidade de Ensino, verificou-se novamente a 

validade convergente, obtendo-se uma VME superior a 0,500 para todas as variáveis 

latentes, conforme Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Variância Média Extraída do modelo de mensuração reespecificado 

 QRD QAT QEN IC 

VARIÂNCIA MÉDIA 
EXTRAÍDA 

0.566 0.591 0.572 0.601 

 

Após ser garantida a validade convergente, o segundo critério analisado foi a 

consistência interna, por meio do alfa de Cronbach e da confiabilidade composta. No 

que se refere ao coeficiente alfa de Cronbach, espera-se encontrar valores maiores 

que 0,70, embora valores superiores a 0,60 sejam aceitáveis em pesquisas realizadas 

no campo das Ciências Sociais (HAIR et al., 2014). Para avaliação da confiabilidade 

composta, valores de confiabilidade entre 0,60 e 0,70 são considerados aceitáveis. 

Valores entre 0,70 e 0,90 variam de satisfatório a bom e valores de 0,95 ou superiores 

são problemáticos, pois indicam que os itens são redundantes, reduzindo a validade 

do construto (HAIR et al., 2019). Os quatro construtos do modelo apresentaram 

valores em conformidade com os recomendados na literatura (Tabela 10).  

 

Tabela 10 - Avaliação da confiabilidade interna dos construtos 

INDICADOR QRD QAT QEN IC 

ALFA DE CRONBACH 0.742 0.826 0.892 0.832 

CONFIABILIDADE 
COMPOSTA 

0.838 0.878 0.914 0.882 

 

Conforme mostra a Tabela 11, constatou-se que o modelo, com construtos 

reespecificados, tem validade discriminante, segundo o critério de Fornell-Larcker 

(HAIR et al., 2019).  
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Tabela 11 - Critério de Fornell Larcker (carga x raiz quadrada da VME) aplicado ao 

modelo de mensuração reespecificado 

  QRD QAT QEN IC 

QRT (0.752) 0.608 0.694 0.601 

QAT 0.608 (0.769) 0.697 0.594 

QEN 0.694 0.697 (0.756) 0.672 

IC 0.601 0.594 0.672 (0.775) 

 

A Tabela 8 também permite a observação do indicador mais importante de cada 

construto, ou seja, que é aquele que apresenta carga externa mais alta do que as de 

outros indicadores do mesmo construto (HAIR et al., 2009). 

Na percepção dos discentes, o conteúdo atualizado (QEN3) foi o principal 

indicador do construto Qualidade de Ensino (QEN), seguido pelas avaliações 

consistentes com o conteúdo programático (QEN4) e pelas avaliações coerentes com 

a educação a distância (QEN5). 

No que se refere ao construto Qualidade dos Recursos Didáticos (QRD), os 

discentes consideram a facilidade de acesso aos materiais didáticos via plataforma 

(QRD2) o indicador mais importante, seguido pela interface facilitadora de educação 

a distância (QRD5) e pelo ensino inovador (QRD1). 

Quanto à variável latente Qualidade de Atendimento (QAT), tutores qualificados 

(QAT5) foi o indicador mais importante para os alunos, seguido pela disposição para 

solucionar problemas (QAT2) e pelo prazo de resposta (QAT3). 

No tocante ao construto Imagem Corporativa (IC), foi a imagem do discente 

sobre a instituição (IC3) é o indicador mais importante para os alunos, seguido pelo 

indicador reconhecimento dos cursos (IC6) e pela imagem da sociedade sobre a 

instituição (IC4). 

 

4.3.2 Resultados do modelo estrutural 

 

Antes de se avaliar o modelo estrutural é necessário que o pesquisador 

investigue a existência de colinearidade entre as variáveis latentes, por meio da 

análise do fator de inflação da variância (VIF). De acordo com os dados na Tabela 12, 

pode-se verificar que todas as variáveis estão abaixo de 5, indicando que não há 

problemas de colinearidade no modelo. 
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Tabela 12 - Fator de Inflação da Variância 

VIF QRD QAT QEN 

IC 2.061 2.112 2.512 

 

 

Depois da análise do fator de inflação da variância e descartado o problema de 

colinearidade, iniciou-se à avaliação do modelo estrutural. O primeiro critério avaliado 

foi o coeficiente de determinação (R²). Os valores de R² variam no intervalo de 0 a 1, 

com níveis mais próximos de 1 indicando maior exatidão preditiva (HAIR et al., 2019). 

Com base em Cohen (1988), constatou-se o efeito de 51% da variância da variável 

latente endógena, a Imagem Corporativa (IC), explicada pelas variáveis latentes 

exógenas: Qualidade de Ensino (QEN), Qualidade dos Recursos Didáticos (QRD) e 

Qualidade de Atendimento (QAT), conforme pode ser constatado com o exame da 

Figura 7. 

Além de avaliar os valores de R², os pesquisadores também podem avaliar a 

variação do valor de R² com a remoção de um construto exógeno específico. Essa 

métrica é o tamanho de efeito (f²), que tem o objetivo de verificar se o construto omitido 

exerce impacto substancial sobre o construto endógeno (HAIR et al., 2019). 

Como regra, valores acima de 0,02, 0,15 e 0,35 representam, respectivamente, 

tamanhos de efeito (f²) pequenos, médios e grandes (COHEN, 1988). Assim, 

analisando-se a variável endógena Imagem Corporativa (IC), objeto deste estudo, 

verificou-se que a variável latente Qualidade de Ensino (QEN) tem um efeito médio, 

enquanto a variável latente Qualidade dos Recursos Didáticos (QRD) e Qualidade no 

Atendimento (QAT) têm efeito pequeno sobre a Imagem Corporativa, conforme Tabela 

13.  

Tabela 13 - Tamanho do efeito f² 

 QRD QAT QEN  

IC 0.130 0.107 0.271  
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Outro meio de avaliar a relevância preditiva do modelo de caminho é calculando 

o valor de Q² (HAIR et al., 2014). Na Tabela 14 a variável latente Qualidade de Ensino 

(QEN) se destaca como aquela que exibiu a maior relevância preditiva (0,271). 

 

Tabela 14 – Coeficiente Q² 

  QRD QAT QEN 

IC 0.130 0.107 0.271 

 

Para a conclusão da análise do modelo estrutural e das três hipóteses desta 

pesquisa realizou-se a interpretação dos coeficientes de caminho. Todas as hipóteses 

do modelo estrutural foram confirmadas, com significância estatística ao nível de 5%.  

 

Tabela 15 - Valores dos coeficientes de caminho, nível de significância e relação 

direta com as hipóteses da pesquisa 

CAMINHO COEFICIENTE  P VALUE HIPÓTESE 

QRD → IC 0,215 <0.001 CONFIRMA H1 

QAT → IC 0,181 0.002 CONFIRMA H2 

QEN → IC 0,401 <0.001 CONFIRMA H3 

 

 

4.3.3 Comparação com Estudos Anteriores 

 

Entre os estudos com esse enfoque, Clemes, Cohen, Wang (2013) realizaram 

uma pesquisa sobre as relações entre as intenções comportamentais, a satisfação, a 

qualidade do serviço, o valor percebido e a imagem corporativa de estudantes da 

China. Na amostra de 350 alunos de uma universidade pública chinesa tiveram como 

resultados que a qualidade do serviço foi o principal constructo da satisfação e que a 

qualidade do serviço de ensino tem uma influência significativa na imagem corporativa 

universitária também. 

 

 

 

A pesquisa de Hwang e Choi (2019) teve como objetivo propor um modelo 

integrado para examinar as relações estruturais entre a qualidade de serviço de 

ensino de uma instituição de ensino superior, a satisfação do aluno, a imagem 
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corporativa e a intenção comportamental em uma universidade privada localizada na 

Coréia do Sul. Um dos resultados obtidos no trabalho foi que a qualidade do serviço 

de ensino afetou diretamente a satisfação do aluno e a imagem corporativa percebida. 

Além disso, a qualidade do serviço de ensino não foi um constructo significativo para 

predizer a intenção comportamental dos alunos. 

Outra pesquisa relacionada ao tema são os estudos de Osman e Saputra 

(2019), onde os pesquisadores investigaram a relação entre qualidade do serviço, 

qualidade do programa, imagem institucional e satisfação dos alunos no contexto do 

ensino superior em diferentes universidades privadas em Bangladesh. A pesquisa 

revelou a influência significativa da qualidade do serviço na imagem corporativa (β = 

0,31, sig <0,01). Nesse estudo ficou evidenciado, que a melhoria da qualidade do 

serviço de ensino aumentará a imagem corporativa em relação ao ensino superior 

privado de Bangladesh. 

Por fim, Teeroovengadum et al (2019) realizaram um estudo para validar a 

escala de qualidade do serviço de ensino superior (HESQUAL) usando uma 

abordagem confirmatória, e testaram um modelo estrutural que prevê a lealdade do 

aluno a partir da imagem corporativa, valor percebido, satisfação do estudante e 

qualidade do serviço de ensino. O modelo foi testado por uma amostra de 501 alunos 

matriculados em diferentes instituições de ensino superior nas Ilhas Maurício. Os 

resultados da pesquisa indicam que quanto maior o nível de qualidade do serviço mais 

positiva será a percepção da imagem pelo alunos. 

 Com base nos resultados apresentados nas pesquisa de Clemes, Cohen, 

Wang (2013), Hwang e Choi (2019), Osman e Saputra (2019) e Teeroovengadum et 

al (2019), o estudo demonstrou que a variável latente Qualidade de Ensino (QEN) foi 

a que exibiu maior impacto sobre a imagem corporativa das instituições de ensino 

superior participantes do consórcio CEDERJ na percepção dos alunos. Por tanto, 

esses resultados são consistentes com estudos anteriores apresentados em 

ambientes educacionais. Isso significa que a melhoria da qualidade do serviço de 

ensino certamente acarretará um aumento na imagem corporativa em relação as 

instituições de ensino superior participantes.  

 

4.3.4 Diagrama de Caminho 
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O Diagrama de Caminho, com resultados, ilustra a relevância de cada construto 

exógeno, no que diz respeito à previsão do construto endógeno a imagem corporativa 

das instituições de ensino superior consorciadas ao CEDERJ. 

 

Figura 8 – Diagrama de caminho do modelo com os coeficientes de caminho 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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5.1 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo avaliar a importância das dimensões de 

qualidade de serviços de ensino a distância que exercem efeito sobre a imagem 

corporativa das instituições de ensino superior participantes do consórcio CEDERJ, 

de acordo com as percepções, opiniões e impressões dos alunos. Os construtos 

trabalhados no estudo foram a Imagem Corporativa (IC) e a qualidade corporativa 

global do serviço de educação a distância constituída. A qualidade corporativa global 

do serviço de educação a distância foi constituída na pesquisa pelas seguintes 

dimensões: Qualidade de Ensino (QEN); Qualidade dos Recursos Didáticos (QRD); e 

Qualidade de Atendimento (QAT).  

Pelos resultados da pesquisa constatou-se que a imagem corporativa das 

instituições de ensino superior participantes do consórcio CEDERJ recebe influência 

positiva direta da Qualidade de Ensino, seguido pela Qualidade dos Recursos 

Didáticos e pela Qualidade de Atendimento. Sendo que Qualidade de Ensino é o fator 

que mais contribui para o fortalecimento da imagem corporativa das IES consorciadas. 

Outro fato refere-se à análise dos principais construtos que apresentaram similaridade 

de resultados com os obtidos nos estudos de Clemes, Cohen, Wang (2013), Hwang e 

Choi (2019), Osman e Saputra (2019); e Teeroovengadum et al (2019).  

A qualidade de ensino constitui a principal dimensão de qualidade quando se 

objetiva fortalecer a imagem corporativa das instituições constituintes do CEDERJ, 

cabendo destacar, nessa dimensão, os seguintes aspectos, por ordem de importância: 

i) o conteúdo atualizado; ii) avaliações consistentes com o conteúdo programático; e 

iii) avaliações coerentes com a educação a distância.  

A importância atribuída ao conteúdo atualizado é um sinal que as instituições 

públicas de ensino superior busquem sempre mecanismos que garantam a qualidade 

do ensino ofertado, por meio de um projeto pedagógico de ensino atualizado e 

coerente com o mercado. Esse resultado é apoiado pelo trabalho de Clemes et al. 

(2008) que consideram o conteúdo do curso um indicador muito importante na 

percepções dos alunos sobre a qualidade do serviço de ensino. 

Sobre as avaliações consistentes com o conteúdo programático, as instituições 

consorciadas são as responsáveis pela coordenação das disciplinas oferecidas, 

sendo a elaboração das avaliações de responsabilidade dessas coordenações, o que 

permite inferir que há uma preocupação no sentido de elaborar um projeto pedagógico 
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que atenda a modalidade de ensino a distância. Além disso, é de suma importância 

avaliar o estudante de forma consistente com o conteúdo programático disponibilizado 

na plataforma sem gerar desvios da ementa na elaboração das avaliações. 

A segunda dimensão de qualidade mais importante para o fortalecimento de 

imagem das instituições de ensino superior que compõem o CEDERJ é a qualidade 

de recursos didáticos. Nessa dimensão, convém destacar que os discentes valorizam, 

nesta ordem de importância: i) a facilidade de acesso aos materiais didáticos via 

plataforma; ii) interface facilitadora de educação a distância; e iii) ensino inovador. 

Desta forma, a presente pesquisa constatou que esses indicadores refletem 

diretamente na aprendizagem do aluno. O CEDERJ tem como modalidade o ensino 

semipresencial, logo os discentes desenvolvem a maior parte de suas atividades na 

plataforma virtual. A manutenção de uma plataforma organizada, com uma interface 

agradável e de fácil acesso aos materiais didáticos, influencia a experiência dos 

alunos e, impacta positivamente a imagem das instituições. Além disso, o ensino 

inovador possibilitado pelos avanços nas tecnologias de informação e comunicação 

deve impulsionar as universidades a buscarem novos métodos de aprendizagem por 

meio do ensino a distância. 

No que tange à Qualidade de Atendimento, os discentes valorizaram, nesta 

ordem de importância: i) tutores qualificados, ii) disposição para solucionar problemas; 

e iii) prazo de resposta. 

Tutores qualificados são de extrema importância na percepção dos alunos. Na 

estrutura do consórcio CEDERJ, o responsável pela seleção dos tutores é o 

coordenador de tutoria. Nesse ponto, aconselha-se ao profissional uma seleção com 

bastante rigor da equipe de tutoria, tomando por base critérios de qualificação. Além 

disso, é recomendável o oferecimento de cursos de capacitação/treinamento 

constantes aos tutores e funcionários do polo regional para melhorar tanto o prazo de 

resposta, quanto à disposição para solucionar os problemas dos discentes.  

 

Por fim, no que se refere à Imagem Corporativa, os discentes valorizaram, 

nesta ordem de importância: a imagem do discente sobre a instituição, o 

reconhecimento dos cursos e, por fim, o indicador imagem da sociedade sobre a 

instituição. 

A imagem é um dos componentes que mais tem influência na seleção de uma 

instituição de ensino superior, por parte dos alunos. Desta forma, uma imagem sólida 
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percebida pelo discente colabora para a retenção destes. Do mesmo modo, quanto 

melhor for o desempenho da instituição, melhor será a percepção de sua imagem 

corporativa pela sociedade e maior será o reconhecimento dos seus cursos.  

 Outrossim, a imagem da instituição é relevante para se tomar a decisão de 

nela ingressar, mas também é fundamental quando dela se sai. Além de se graduar 

no curso, o aluno egresso quer ingressar rapidamente no mercado de trabalho. Em 

posição de destaque dos respondentes, mais de 66,13% tem 30 anos de idade ou 

mais, e 62% do total são do sexo feminino, o que indica que mais da metade já se 

encontra na maturidade, e deseja ingressar prontamente no mercado, ou almeja 

ascender na carreira recebendo uma remuneração considerada justa. Por essa razão, 

os respondentes priorizam o conteúdo atualizado, para que seu diploma facilite o 

ingresso no mercado. 

Em suma, é possível concluir que o presente estudo comprovou, 

estatisticamente, a grande importância que a qualidade do serviço e suas dimensões 

têm para o fortalecimento da imagem corporativa das instituições de ensino superior 

participantes do consórcio CEDERJ, sendo que a Qualidade de Ensino é o fator que 

mais contribui para o fortalecimento da sua imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 CONTRIBUIÇÕES TÉORICAS 

 

Este estudo dedicou-se a trazer duas contribuições teóricas principais. A 

primeira, conforme exposto no presente estudo e confirmada por intermédio dos 

resultados obtidos, foi a de constatar que o construto qualidade de ensino exerce 

influência positiva sobre a imagem corporativa das instituições de ensino superior, 

especificamente no contexto brasileiro. Já a segunda contribuição do presente 
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trabalho foi fornecer à produção científica inerente à área de educação a distância, 

um estudo com a aplicação da técnica de modelagem de equações estruturais com 

MQP num consórcio público de ensino a distância. 

 

5.3 CONTRIBUIÇÕES PRÁTICAS 

 

Em relação às contribuições práticas, pode-se destacar que o entendimento 

das dimensões da qualidade de serviço de ensino que impactam a imagem 

corporativa das instituições irá auxiliar os gestores das instituições na promoção e 

desenvolvimento de políticas públicas, que permitirá maior eficiência na prestação dos 

serviços públicos educacionais. Ademais, ao compreender quais são os principais 

fatores na percepção dos discentes, os gestores poderão adequar o planejamento 

estratégico na melhoria do seus processos. 

 

5.4 LIMITAÇÕES 

 

No que concerne às limitações deste estudo, cabe mencionar a modalidade da 

extração da amostra, ou seja, ela foi selecionada por conveniência, o que implica dizer 

que seus resultados estão restritos à amostra coletada. Os resultados são baseados 

em respostas de 245 estudantes localizados no Noroeste Fluminense do estado do 

Rio de Janeiro e, portanto, não podem ser generalizados para as demais regiões. 

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

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

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

de um estudo por meio de amostragem probabilística. Recomenda-se para estudos 

futuros a coleta de diferentes amostras para generalizar os resultados e assim 

fortalecer a teoria com os insights extraídos do modelo.  

Outra limitação deste estudo é a aplicação do questionário, visto que todas as 

instituições pesquisadas pertencem ao mesmo consórcio. Sugere-se para as 

próximas pesquisas para aumentar a validade e a confiabilidade do modelo da 

presente pesquisa, que o questionário seja aplicado aos estudantes de outras 

instituições públicas, e também para alunos de instituições privadas de ensino.  

Por fim, a terceira limitação também está relacionada ao instrumento de coleta 

de dados. O questionário é um instrumento que não permite o conhecimento das 
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circunstâncias em que foi respondido, o que é importante na avaliação da qualidade 

das respostas, notadamente em meio à pandemia provocada pelo COVID-19 (GIL, 

2014). 

 

5.5 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

Sugere-se que estudos futuros considerem as limitações descritas neste estudo 

e que possam explorar mais o modelo de modo a corroborar os resultados obtidos. 

Nesse caso, propõe-se a realização do tratamento dos dados com MEE, com base 

em matriz de covariância. Além disso, um estudo qualitativo pode permitir uma análise 

mais aprofundada, possibilitando uma melhor compreensão dos porquês por trás de 

cada resposta, o que contribuirá para refinar o instrumento de coleta de dados e 

melhorar o ajustamento do modelo. Recomenda-se também estudar outros possíveis 

antecedentes que influenciam a imagem corporativa dessas instituições de ensino 

superior. 
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APÊNDICE A 

 

Realizou-se Análise de Variância (ANOVA), que é um teste paramétrico, para 

testar se havia diferença, com significância estatística, entre as médias dos grupos (7 

universidades).  

 

Quadro A.1 – Relação de instituições participantes do CEDERJ 

Instituição Siglas 

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca CEFET-RJ  

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro UENF  

Universidade do Estado do Rio de Janeiro UERJ 

Universidade Federal Fluminense UFF 

Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ  

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro UFRRJ  

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro UNIRIO  
 

 

Tabela A.1 - Teste de Homogeneidade de Variâncias 

Estatística de Levene df1 df2 Sig. 

0,469 6 137 0,83 
 

 

Tabela A.2 - Análise de Variância (ANOVA) 

  
Soma dos 
Quadrados 

Df 
 Quadrado 

Médio 
Z Sig. 

Entre Grupos 7,253 6 1,209 0,45 0,844 

Nos grupos 367,636 137 2,683     

Total 374,889 143       
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Tabela A.3 - Análise de Variância (ANOVA) com alfa 

 N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 

CEFET-RJ 10 7,5 

UFRRJ 50 8,18 

UNIRIO 16 8,188 

UFRJ 13 8,231 

UENF 10 8,3 

UFF 21 8,381 

UERJ 24 8,458 

Sig.   0,661 
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APÊNDICE B 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE IMAGEM CORPORATIVA 

 

O presente questionário faz parte de uma dissertação de mestrado em 

Administração, cujo objetivo é avaliar a percepção que você possui sobre a imagem 

da instituição pesquisada, ou seja, o que ela parece ser para você. Por favor, seja 

sincero (a) e preencha os espaços com a sua real opinião, escolhida dentre as opções 

abaixo. Sua participação é a peça mais valiosa na realização deste estudo, não sendo 

necessário se identificar. O anonimato é totalmente garantido, pois as informações 

são agregadas, tornando impossível a identificação do respondente. Agradecemos 

antecipadamente a sua participação.  

Favor assinalar com um (X) a opção que melhor reflita a sua opinião. 

 

ID ITEM 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

Não 
concordo 

nem 
discordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

01 

A instituição em que 
você estuda apresenta 
soluções novas que lhe 
auxiliam no processo de 
aprendizagem. 

     

02 

Os materiais didáticos 
disponibilizados na 
plataforma podem ser 
facilmente acessados. 

     

03 

A plataforma onde os 
conteúdos são 
disponibilizados é de 
fácil navegação. 

     

04 

A plataforma onde os 
conteúdos são 
disponibilizados não 
apresenta problemas 
técnicos que interferem 
no acesso dos 
conteúdos. 

     

05 

Os recursos didáticos 
colocados à disposição 
do aluno na plataforma 
permitem o 
desenvolvimento das 
atividades. 

     

06 

Quando é necessário 
obter informações 
relacionadas à sua vida 
acadêmica as respostas 
obtidas são corretas. 
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ID ITEM 
Discordo 
totalmente 

Discordo 

Não 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

07 

Nos contatos, tanto 
presencial como via 
internet ou telefone, os 
funcionários estão 
sempre prontos a 
solucionar problemas. 

     

08 
Os mediadores 
respondem às questões 
no prazo previsto. 

     

09 
Os mediadores na 
instituição não precisam 
de treinamento. 

     

10 

Os mediadores 
possuem qualificação 
condizente com a 
atividade que exercem. 

     

11 
Os funcionários da área 
administrativa são 
qualificados. 

     

12 

A instituição apresenta 
informações sobre 
todos os serviços que 
são oferecidos. 

     

13 
As disciplinas são 
coerentes com o seu 
curso. 

     

14 

As disciplinas ofertadas 
propiciam um currículo 
diferenciado no 
mercado de trabalho. 

     

15 

Os conteúdos das 
disciplinas estão em 
sintonia com o mundo 
atual. 

     

16 

As avaliações são 
consistentes com o 
conteúdo apresentado. 

     

17 

As avaliações são 
coerentes com a 
estrutura de um curso 
de educação a 
distância. 

     

18 

As exigências 
acadêmicas de meu 
curso são muito 
elevadas.  

     

19 

Os alunos possuem 
atividades práticas 
suficientes para reforçar 
o aprendizado. 

     

20 

O aluno é 
adequadamente 
preparado para atuar no 
mercado de trabalho. 
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ID ITEM 
Discordo 
totalmente 

Discordo 

Não 
concordo 
nem 
discordo 

Concordo 
Concordo 
totalmente 

21 

Os professores 
possuem qualificação 
condizente com a 
atividade que exercem  

     

22 

Os professores 
precisam melhorar os 
serviços acadêmicos 
prestados aos alunos. 

     

23 

A instituição em que 
estudo apresenta um 
ambiente que favorece 
a aprendizagem. 

     

24 

O aluno sente-se 
estimulado a frequentar 
a instituição, em razão 
da disponibilidade de 
biblioteca, sala de 
informática, palestras 
oferecidas etc. 

     

25 
A imagem de minha 
instituição de ensino é 
sólida. 

     

26 

A maioria das pessoas 
tem uma boa imagem 
da instituição que 
estudo. 

     

27 

A instituição em que 
estudo presta serviços 
importantes para a 
comunidade, além do 
ensino. 

     

28 

Os cursos da instituição 

em que estudo 

possuem elevado 

reconhecimento da 

sociedade. 

     

 
Atribua nota de 0 (desempenho péssimo) a 10 (desempenho ótimo) que reflita o grau de 
satisfação que você tem em relação à instituição de ensino em que você estuda. 
 
Nota: ( ) 1  ( ) 2  ( ) 3  ( ) 4  ( ) 5  ( ) 6  ( ) 7 ( ) 8  ( ) 9  ( ) 10  

 
O mercado de trabalho valorizará o diploma que receberei ao final do curso, pois ele refletirá 
a imagem sólida de minha instituição de ensino. 
 
(  ) SIM    ( ) NÃO 

DADOS DEMOGRÁFICOS 

 01. Gênero: (  ) Masculino   (  ) Feminino 
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 02. Idade: (  ) 19 anos ou menos (  ) Entre 20 e 24 anos (  ) Entre 25 e 29 anos  

(  ) Entre 30 e 34 anos (  ) Entre 35 e 39 anos (  ) 40 anos ou mais 

03. Há quanto tempo você ingressou na instituição em que você cursa o ensino superior a 

distância? 

( ) No primeiro semestre de 2020 

( ) Entre o 1º semestre de 2019 e o 2º semestre de 2019  

( ) Entre o 1º semestre de 2018 e o 2º semestre de 2018  

( ) Entre o 1º semestre de 2017 e o 2º semestre de 2017 

( ) Entre o 1º semestre de 2016 e o 2º semestre de 2016 

( ) Entre o 1º semestre de 2015 e o 2º semestre de 2015 

( ) Antes do 1º semestre de 2015 

 

04. Você está matriculado no curso da área de: 

( ) Administração 

( ) Administração Pública 

( ) Ciências Contábeis 

( ) Engenharia de Produção 

( ) Engenharia Meteorológica 

( ) Licenciatura em Ciências Biológicas 

( ) Licenciatura em Física 

( ) Licenciatura em Geografia 

( ) Licenciatura em História 

( ) Licenciatura em Letras 

( ) Licenciatura em Matemática 

( ) Licenciatura em Pedagogia 

( ) Licenciatura em Química 

( ) Licenciatura em Turismo 

( ) Tecnologia em Segurança Pública 

( ) Tecnologia em Sistemas de Computação 

( ) Tecnologia em Turismo 
 

 

 

 

 


