
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.  
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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  


