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RESUMO 

 

 

O estudo desenvolveu um modelo de valor da marca para Instituições de Ensino Superior 

(IES) de natureza privada na perspectiva do consumidor. Além disso, por meio da literatura, 

definiu o conjunto de dimensões, antecedentes e consequentes do valor de marca da IES, e 

procurou explicitar as formas de operacionalização desses fatores constituintes do modelo 

proposto. Por último, analisou o modelo relacional entre os fatores da Experiência 

Universitária, Comunicação Controlada, Boca a Boca Eletrônico (e-WOM), Co-Criação, 

Consciência da Marca, Associações à Marca e Valor de Marca Total, bem como almejou 

validar o modelo teórico desenvolvido nesta tese.  Para tanto, em termos de lógica, este estudo 

é classificado como hipotético-dedutivo, e a pesquisa foi organizada do ponto de vista 

metodológico por três etapas, a saber: exploratória, descritiva e analítica. A pesquisa 

exploratória permitiu esclarecer os conceitos da temática, definir o problema de pesquisa, 

elaborar o modelo teórico, e desenvolver o instrumento de coleta dos dados. Na etapa 

descritiva foi realizado o pré-teste do questionário, os ajustes nas escalas, a definição da 

amostra e a descrição dos procedimentos de coleta dos dados. O tipo de amostragem foi não 

probabilístico, por julgamento ou intencional, no qual os indivíduos foram selecionados por 

critérios estabelecidos pelo pesquisador. A amostra do estudo foi composta por 1156 

estudantes do curso de graduação em administração, e os dados foram coletados em centros 

universitários e universidades de categoria administrativa privada, localizadas no estado do 

Rio Grande do Norte e Pará, com Índice Geral de Cursos (IGC – FAIXA) a partir de 3. A 

análise dos dados foi desenvolvida por uma abordagem quantitativa multivariada, incluindo a 

análise fatorial exploratória e confirmatória e modelagem de equações estruturais. A partir das 

análises dos dados foi possível verificar que o conteúdo das escalas é representativo do objeto 

que se pretende mensurar, e demonstraram tanto validade de conteúdo quanto estatístico. Vale 

destacar a confirmação da hipótese de relacionamento positivo entre eWOM e as Associações 

à Marca, e da Co-criação e Consciência da Marca. Conclui-se também, por meio da 

modelagem empírica, a validade do modelo de mensuração do Valor de Marca da IES com 

base no consumidor. 

 

Palavras-chave: Valor de marca baseado no consumidor. Instituições de ensino superior. 

Lógica dominante dos serviços.  

 

 



ABSTRACT 

 

The study developed a brand equity model for private higher education institutions from a 

consumer perspective. Furthermore, through theory, it defined the set of dimensions, history 

and consequences of higher education institutions brand equity, as well as sought to clarify 

the deployment of these factors in the proposed model. Finally, an analysis of the University 

Experience, Controlled Communication, e-WOM, Co-Creation, Brand Awareness, Brand 

Association and Overall Brand Equity relational model was conducted, aiming towards the 

validation of the theoretical model developed in this thesis. In order to achieve this, a 

deductive reasoning approach was applied, and the research, from a methodology standpoint, 

was divided into three phases: exploratory, descriptive and analytic. The exploratory phase 

focused on clarifying the topic´s concepts, defining the research problem, elaborating the 

theoretical model, and developing the instrument to be used for data collection. During the 

descriptive phase, a survey questionnaire pre-test was conducted, scales were adjusted, the 

sample size was defined and data collection procedures were detailed. The probability 

sampling process was not employed, either intentionally or by judgment, and individuals were 

selected using criteria established by the researcher. The sample size of 1156 Business 

Administration students was used, and data was collected from university institutes and 

privately run universities located in the Brazilian states of Rio Grande do Norte and Pará, 

ranked 3 or higher according to the country´s Course Ranking Index. Data analysis was 

conducted using a multivariate quantitative approach, including exploratory factor and 

confirmatory analysis, and structural equation modeling. Data analyses confirm that the 

variables scale is representative of the object to be measured, and demonstrate both content 

and statistical validity. It is worth highlighting confirmation of the hypothesis of positive 

correlation between eWOM and Brand Association, as well as Co-Creation and Brand 

Awareness. Empirical modeling also confirmed the validity of the higher education 

institutions brand equity measurement model, based on consumer perspective. 

 

Keywords: Consumer-based brand equity. Higher education institutions. Service-dominant 

logic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Uma marca pode ser considerada uma entidade perceptiva que reflete as necessidades 

e idiossincrasias dos consumidores (KRISHNAN, 1996). A construção de estruturas mentais 

(conhecimento) é fundamental para criação de marcas, pois ajudam os consumidores a 

organizar o seu conhecimento sobre produtos/serviços, favorecendo a tomada de decisão e a 

criação de valor para empresa (KELLER, 2008). Essas estruturas mentais aumentam o valor 

agregado do serviço na percepção do consumidor, influenciando o seu pensamento e 

sentimentos em relação à oferta da empresa. Desse modo, um produto/serviço é considerado 

mais valioso pelo fato de se obter com uma marca resultados diferentes daqueles se o mesmo 

produto/serviço não fosse identificado, neste caso, esse maior valor é retratado como Brand 

Equity (AAKER, 1996a; KELLER, 1993). Quando um produto/serviço desfruta de um alto 

nível de Brand Equity, os consumidores se comportam de maneira mais favorável e positiva 

em relação à oferta, isto é, estão dispostos a pagar um valor superior pelo produto, adquirir 

com mais frequência e disseminar os benefícios da mesma (AAKER, 1991; KELLER, 2008). 

Além disso, segundo Keller (2001), uma marca forte proporciona vantagem competitiva em 

termos de posicionamento e melhora o desempenho financeiro da empresa. 

 Brand Equity reflete o valor adicional da marca sob o prisma do consumidor e da 

empresa (RIGDON et al., 2011), e a mesma pode ser caracterizada por um conjunto de 

dimensões. De acordo com Aaker (1996a) essas dimensões são os preditores do patrimônio da 

marca e são representados pelo conhecimento da marca, associações da marca, qualidade 

percebida, e lealdade à marca. Já Keller e Lehman (2006) afirmam que os consumidores 

precisam ser convencidos de que existem diferenças significativas entre as marcas, para isso, 

o autor propõe seis dimensões estruturadas em quatro níveis hierárquicos, a saber: 

proeminência no primeiro nível; desempenho e imagem no segundo nível; julgamentos e 

sentimentos no terceiro e, por fim, ressonância no último nível. As escolhas dos consumidores 

são amplamente influenciadas pelo Brand Equity, por isso as empresas precisam ajustar as 

suas ações mercadológicas de forma a gerar respostas favoráveis aos produtos/serviços e 

potencializar o patrimônio da marca (AAKER, 1991; KELLER, 2008; LEONE et al., 2006). 

O Brand Equity é um componente essencial das estratégias mercadológicas na busca e 

criação de vantagem competitiva (KOTLER; PFOERTSCH, 2007; WEBSTER; KELLER, 

2004). Segundo Keller (2008) conforme a marca se torna mais forte, aumenta a propensão dos 

clientes efetuarem compras com mais frequência e pagar um preço premium pelo produto. Na 
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compreensão dos consumidores as marcas com melhor reputação entregam produtos com 

qualidade superior (ROBERTS; MERRILEES, 2007; CRETU; BRODIE, 2007). Ademais, 

Chen e Dubinsky (2003) esclarecem que empresas com alto nível de Brand Equity 

desenvolvem e preservam relacionamentos de longo prazo com os clientes. De maneira geral, 

o Brand Equity é um importante ativo para fortalecer o posicionamento da marca na mente do 

consumidor, como também, gerar vantagem competitiva através da construção de associações 

positivas relacionadas à marca. 

A relevância do Brand Equity para as empresas cresceu mediante o mercado 

globalizado e da concorrência intensa. A marca é vista como um ativo fundamental que 

representa a essência da organização, por conseguinte, deve ser administrada e desenvolvida 

cuidadosamente.  De acordo com Keller (2013) a marca é um ativo intangível valioso, pois 

exerce a função de uma ferramenta decisória para o consumidor, e ajuda a diferenciar as 

instituições. O valor real da força do Brand Equity, segundo Pinar et al. (2014), é a sua 

habilidade em capturar a preferência e lealdade do consumidor, uma vez que, a marca 

representa os sentimentos e percepções do cliente sobre o desempenho do produto/serviço 

(KOTLER; KELLER, 2006).  

As estratégias de marcas não estão mais limitadas aos bens tangíveis, ou seja, diversas 

organizações e indústrias orientadas ao serviço estão buscando adotar práticas de gestão de 

marcas para construir marcas mais fortes. Por sua vez, as instituições voltadas para a 

educação superior, que se caracterizam como um serviço, conscientizaram-se da necessidade 

de criar estratégias dirigidas à marca. Isso porque, conforme aponta Jevons (2006), a gestão 

de marcas é uma abordagem essencial para as universidades que desejam comunicar as suas 

potencialidades e posicionar o seu valor na mente do consumidor.  

Nos últimos anos, em função do aumento da competitividade nacional e internacional 

entre as universidades, o conceito de marca ganhou importância e popularidade na percepção 

dos gestores de instituições de ensino superior (WAERAAS; SOLBAKK, 2009), os quais 

passaram a buscar uma identidade única que os diferenciasse dos concorrentes, e ao mesmo 

tempo atraísse os melhores estudantes e professores para a instituição (HEMSLEY-BROWN; 

GOONAWARDANA, 2007).  

A relevância da marca para as instituições de ensino superior emerge em um contexto 

no qual existe uma perceptível necessidade de estruturar as organizações de ensino com base 

em práticas avançadas de gestão empresarial. As universidades estão procurando se adaptar às 

mudanças do setor educacional tanto em nível nacional quanto internacional (JONGBLOED, 

2003), mas também se reorganizar face às novas políticas governamentais (públicas) impostas 
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as instituições de ensino superior. Dentre essas mudanças competitivas exigidas pelo mercado 

ou pelas imposições deferidas pelas políticas públicas, as seguintes práticas se destacam: a 

gestão por desempenho das instituições de ensino (GUTHRIE; NEUMANN, 2007); 

introdução de abordagens administrativas e gerenciais da indústria no setor de serviços 

(ANDERSON, 2008); incorporar comportamentos empreendedores na gestão e inovação dos 

processos essenciais (CLARK, 1998); e novas maneiras de financiar e administrar a 

governança corporativa (SÖRLIN, 2007). Essas são algumas das reformas ou mudanças que 

estão contribuindo para a transformação das instituições de ensino superior atualmente. Por 

consequência, alguns pesquisadores apontam que o setor de educação superior passou a adotar 

práticas de gestão mais modernas do setor industrial e de serviços (BLEIKLIE; KOGAN, 

2007; WAERAAS; SOLBAKK, 2009).  

Além disso, a situação financeira de muitas instituições de ensino superior foi 

impactada negativamente pela recente crise econômica iniciada em 2008 (PINAR et al. 2014), 

por consequência, os gestores perceberam que implantar programas promocionais para atrair 

novos estudantes não surtia mais efeito. Diante dessa realidade, essas instituições descobriram 

que as estratégias de marca seriam fundamentais para prosperar nesse cenário, e em até 

muitos casos sobreviver (PINAR et al. 2011). Como exemplo, na Grã-Bretanha, devido ao 

acirramento da concorrência associada à diminuição dos fundos aplicados ao setor 

educacional, resultou em maior interesse e investimento na construção de marcas 

universitárias (MAZZAROL; SOUTAR, 1999). Inclusive, o governo da Grã-Bretanha 

promoveu uma campanha de reposicionamento das marcas universitárias, visando estabelecer 

uma identidade cuja qualidade e competência acadêmica atraísse estudantes mundialmente 

(HEMSLEY-BROWN; GOONAWARDANA, 2007). De acordo com Silverstein e Singhi 

(2012), as universidades norte americanas enfrentam a mesma realidade competitiva da Grã-

Bretanha, sobretudo das universidades indianas e chinesas que estão criando instituições com 

alto nível de reconhecimento acadêmico.   

Williams Jr. e Omar (2014) também apresentam diversas motivações que têm 

incentivado as instituições de ensino superior a inserir práticas de gestão de marcas nos 

procedimentos administrativos ordinários da empresa, a saber: aumento da evasão, redução do 

número de matrículas, fusões e aquisições, e crescimento das fontes de financiamento 

estudantil. Essas motivações, por consequência, estimulam as organizações a realizar 

auditorias das marcas visando analisar a sua saúde.  

Todavia, em muitos casos as marcas mostram-se pouco saudáveis tanto 

financeiramente quanto em termos competitivos. Assim, as instituições de ensino superior 
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procuram revitalizar ou reposicionar o Brand Equity da empresa para alinhar os seus objetivos 

com as necessidades dos consumidores (WILLIAMS, 2012). Apesar dessas medidas para 

melhorar as ações dirigidas às marcas e reconhecer a sua importância, Williams Jr. e Omar 

(2014) perceberam que o setor do ensino superior é carente de modelos teóricos direcionados 

à gestão de marcas. Desse modo, constata-se uma relevante lacuna na teoria mercadológica, 

especificamente na área de marcas. 

Apesar do reconhecimento da necessidade em adotar as melhores práticas de gestão do 

mercado no ensino superior, observa-se que essas instituições não empregam os pressupostos 

e ferramentas da gestão de marcas (PINAR et al. 2014; RAMEZANALI, 2013). Essa 

constatação é evidenciada pela escassez de pesquisas empíricas que tratam do tema Brand 

Equity no ensino superior (HEMSLEY-BROWN; OPLATKA, 2006; HEMSLEY; 

GOONAWARDANA, 2007; PINAR et al. 2011, 2014). Waeraas e Solbakk (2009) 

constataram que essas pesquisas geralmente abordam questões direcionadas as políticas de 

marca empresarial (CHAPLEO, 2004; JUDSON; AURAND; GORCHELS, 2006); os 

aspectos externos da marca (BULOTAITE, 2003; OPOKU et al. 2006), tal como o design 

visual ou a propaganda; o desenvolvimento da identidade da marca (LOWRIE, 2007); e o 

papel da arquitetura da marca universitária (GOONAWARDANA, 2007).  

Recentemente, alguns pesquisadores elaboraram modelos conceituais para avaliar e 

mensurar o Brand Equity das instituições de ensino superior (MOURAD; ENNEW; 

KORTAM 2010; MOURAD; EL KARANSHAWY, 2013; PINAR et al. 2011). Porém, essas 

propostas conseguiram apenas em parte alcançar o objetivo almejado, uma vez que os 

trabalhos ficaram restritos ao campo conceitual ou apenas indicaram possíveis dimensões do 

Brand Equity, sem realizar testes e validações do modelo por completo. Desse modo, as 

referências na literatura são limitadas para os gestores universitários definir o conjunto de 

dimensões e escalas que possam auxiliá-los na elaboração de estratégias de Brand Equity para 

sua instituição de ensino superior. Nesse sentido, é imperativo investigar as variáveis ou 

fatores que possam influenciar o processo de construção de uma marca do ensino superior, 

permitindo, assim, compreender o impacto das especificidades do referido setor na elaboração 

de um Brand Equity exclusivo para as Universidades. Portanto, a presente Tese tem como 

finalidade preencher essa lacuna na literatura sobre marca, através da elaboração e 

validação de um modelo de valor da marca para Instituições de Ensino Superior de 

natureza privada na perspectiva do consumidor. 

Para cumprir o objetivo suscitado, é necessário compreender que o ensino superior é 

um serviço que envolve atividades caracterizadas como intangíveis, requerendo relações 
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formais e contínuas com o consumidor, e depende de alto nível de customização, bem como é 

prestado através de diversos métodos e modalidades (presencial/não presencial). Nesse 

sentido, Lowrie (2007) assevera que as instituições de ensino superior devem dar atenção 

especial à intangibilidade e a inseparabilidade inerente aos serviços oferecidos, uma vez que 

essas características tornam mais complexo o desenvolvimento de Brand Equity para esse tipo 

de instituição. A referida complexidade também se manifesta pelos diferentes stakeholders 

incluídos no processo, a estrutura interna, a grande variedade de cursos e programas de pós-

graduação, a cultura interna, e o tipo de comunicação interna e externa (CHAPLEO, 2007).  

Bulotaite (2003) argumenta que as universidades são organizações complexas, por 

isso, deslocar métodos tradicionais de construção da marca orientados ao produto é 

inadequado para as demandas do ensino superior. Maringe (2006) e Jevons (2006) 

corroboram com essa inadequação e afirmam que a adoção de técnicas de gestão de marcas 

tradicionais não atendem às demandas do ensino superior. É preciso respeitar as premissas do 

setor de serviços, sobretudo aquelas direcionadas a educação, com o intuito de propor um 

modelo conceitual capaz de compreender as variáveis relevantes para desenvolver e mensurar 

o Brand Equity do ensino superior. Na presente tese, buscou-se desenvolver o modelo 

conceitual com base nas principais e recentes contribuições das teorias orientadas a serviço, 

especificamente a Nova lógica Dominante do Serviço. 

A premissa central da Nova lógica Dominante do Serviço reside na visão de que o 

consumidor é sempre co-criador de valor. De acordo com Lusch e Vargo (2006) quando o 

produtor e o consumidor estão envolvidos no processo de co-criação do serviço, a satisfação e 

o valor resultante dessa interação é mais significativo. Randall, Gravier e Prybutok (2011) 

corroboram com a assertiva de Lusch e Vargo (2006), e acrescentam que quanto maior o 

envolvimento do consumidor e dos provedores de serviço, maior será o conhecimento gerado 

entre os envolvidos que, por consequência, proporcionará maior sensação de valor. Dessa 

forma, a criação de valor não pode mais ser compreendida como o resultado de uma transação 

entre o consumidor e o vendedor, determinado por um local e preço específico (VARGO; 

LUSCH, 2004a; PRAHALAD, 2004). A partir da Nova lógica Dominante do Serviço, o valor 

se manifesta em decorrência do processo interativo de co-criação entre o consumidor e a rede 

de participantes abrangidas na relação (CHEN; WATANABE, 2007). 

Giner e Rillo (2016) observaram que o ambiente competitivo entre as universidades 

promoveu mudanças na concepção dos gestores. A mudança principal se refere a necessidade 

das instituições de ensino superior compreender melhor o que influencia a percepção dos 

estudantes a respeito do serviço e, com isso, oferecer experiências mais exclusivas e 
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completas (GINER; RILLO, 2016). Nesse contexto, o conceito de co-criação amplamente 

difundido pela Nova lógica Dominante do Serviço é considerada uma fonte potencial de 

vantagem competitiva para as organizações (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004b). Giner e 

Peralt (2014) também enalteceram a relevância da co-criação na educação como fonte única 

de vantagem competitiva.  

A respeito disso, Carvalho e Oliveira Mota (2010) constataram que o processo de co-

criação entre o estudante e o professor contribui positivamente para a percepção de valor do 

aluno. Brambilla (2011, p.4) afirma que “a conexão entre co-criação e educação superior 

reside na perspectiva educacional orientada ao ensino-aprendizagem, ou learning 

(multidirecional), contrapondo ao modelo teaching (unidirecional)”. No modelo 

multidirecional as práticas de co-criação viabiliza uma abordagem educacional centrado no 

aluno, por meio da responsividade e customização. Portanto, a co-criação é uma fonte à 

geração de valores educacionais, indispensável ao serviço de ensino superior privado (DONG; 

EVANS; ZOU, 2008), e a troca de experiências entre professores e alunos, promovida pela 

co-criação, é elemento essencial para o processo de aprendizagem (BRAMBILLA, 2011). 

Desse modo, neste estudo, a co-criação se manifesta como uma dimensão crítica para o ensino 

superior que, por consequência, pode influenciar positivamente a consciência e o significado 

da marca.   

Além da co-criação, outro aspecto relevante da construção da marca para as IES são as 

intensas e contínuas interações entre os estudantes, que podem moldar as percepções e a 

imagem da marca institucional (RAHMAN et al., 2014). Pesquisadores estimam que mais de 

1.4 bilhão de pessoas se inter-relacionam através da internet, acarretando em contínuo 

crescimento da quantidade e qualidade de informação (EMARKETER, 2014). Os 

consumidores de maneira interativa moldam a imagem e a percepção das marcas, 

influenciando no desempenho financeiro das empresas (ALGESHEIMER et al., 2005). O 

gerenciamento adequado da marca exige considerar o valor gerado pela interação dos 

consumidores e as trocas de informação que desviam do controle da empresa (LOBSCHAT et 

al., 2013). Assim, é imprescindível entender e medir o valor das interações entre os 

consumidores da marca, dado que, do ponto de vista organizacional os gestores serão mais 

eficazes na alocação de recursos nas atividades mercadológicas e poderão aperfeiçoar as 

estratégias dos compostos de marketing (VERHOEF et al., 2009). 

Tendo em vista a importância das interações entre os consumidores e o papel da 

internet como facilitadora desse processo de comunicação, novas modalidades de inter-

relacionamento emergem como alternativa para simplificar e ampliar o potencial das 
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interações entre os clientes. Lis e Horst (2013) evidenciam que a internet proporciona aos 

consumidores um meio eficiente de compartilhar as opiniões, pensamentos, sentimentos e 

percepções sobre os produtos e serviços a uma grande quantidade de pessoas. Uma 

abordagem recente de interação online é denominada e-WOM (Boca-a-Boca Eletrônico), que 

é definida como a distribuição eletrônica de experiências e opiniões de um consumidor para 

outro, sobre um produto, empresa ou marca através da internet (HENNING-THURAU et al., 

2004). Segundo Brown, Broderick e Lee (2007) o boca-a-boca eletrônico pode ser entendido 

como um canal de comunicação de marketing dominado pelo consumidor, no qual o 

transmissor da mensagem é independente do mercado. 

No ambiente de comunicação online, o consumidor pode consultar informações 

derivadas do e-WOM por meio de diferentes plataformas, tais como: os blogs; comunidades 

virtuais; mídias sociais; sites de avaliações e recomendações; vlogs; e entre outros (CHANG; 

WU, 2014). De acordo com Gu, Tang e Whinston (2013) as avaliações dos consumidores 

online são importantes fontes de informações para decidir sobre a aquisição de um produto ou 

serviço. Jiang et al. (2013) também verificaram que compartilhar e pesquisar informações 

online se transformou em uma etapa essencial no processo de decisão de compra. Nas mídias 

sociais os consumidores interagem e contribuem com informações relacionadas ao 

desempenho do serviço ou características do produto, auxiliando, assim, a decisão de clientes 

interessados em adquirir determinada oferta (KIM; PARK, 2013). Desse modo, verifica-se a 

relevância do e-WOM para os negócios, em função principalmente da sua influência na 

decisão de compras do consumidor. 

Barreda et al. (2015) observaram que o e-WOM pode influenciar a consciência da 

marca, sobretudo com a extensiva adoção das mídias sociais pelos consumidores, e Sweeney, 

Soutar e Mazzarol (2008) aferiu que a comunicação interpessoal online influencia 

positivamente as decisões de compra, assim como auxilia na disseminação do significado da 

marca.  Posto isso, o e-WOM cria oportunidades para as instituições de ensino superior 

construir Brand Equity, através do fortalecimento da lembrança e imagem da marca 

(PFEFFER; ZORBACH; CARLEY, et al, 2015). Portanto, e-WOM se revela como um meio 

de comunicação não controlada pela empresa que impacta a tomada de decisão do 

consumidor, assim como promove o desenvolvimento da marca, por intermédio das interações 

online entre as pessoas. Em virtude da relevância citada, neste estudo, o e-WOM é 

considerado um tema indispensável para estabelecer um modelo de mensuração da marca no 

contexto do ensino superior. 
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Nos últimos trinta anos é possível constatar, em escala mundial, transformações 

profundas na educação superior. Por um lado, observam-se diversos investimentos em 

reformas do sistema educacional e, de outro, um intensivo crescimento da demanda em busca 

de formação superior de qualidade (RAMEZANALI, 2013). Por conseguinte, as instituições 

de ensino superior vêm recebendo um aumento substancial de matrículas. Conforme destaca a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2014) esse 

crescimento é justificável, uma vez que 65% do Produto Interno Bruto (PIB) dos países-

membros é proporcionado pelo conhecimento, resultando na necessidade de profissionais bem 

formados e altamente qualificados.  

Ainda de acordo com a OCDE (2014) conhecimentos específicos são os principais 

condutores do crescimento econômico, e as pessoas com ensino superior completo possuem 

maior probabilidade de conquistar um emprego. Por exemplo, nos países do G20, 80% das 

pessoas com o grau superior completo estão empregadas. Ademais, segundo a OCDE (2014) 

quanto maior o grau de instrução, maiores serão os ganhos monetários, sobretudo em países 

como o Brasil, Chile, Hungria, Turquia e os Estados Unidos. No Brasil, os profissionais com 

o nível superior completo recebem financeiramente (salários) mais do que o dobro se 

comparados as pessoas com o ensino médio concluído, que por sua vez, recebem 35% a mais 

que as pessoas sem essa qualificação (OCDE, 2014). 

Devido a esse contexto, as instituições de ensino superior responsáveis pela produção, 

processamento, difusão de informação e conhecimento começaram a conquistar maior 

importância para o desenvolvimento do país. Moretti (2004) informa que a cada ponto 

percentual a mais na taxa de concluintes no ensino superior reflete em um aumento de 0,4% a 

1,9% no salário médio da população. A contribuição do ensino superior para um país pode ser 

depreendido da perspectiva dos benefícios privados (monetários ou não-monetários) e dos 

benefícios externos (não privados). A combinação dos referidos benefícios acarreta no 

crescimento econômico (OCDE, 2014).  

De acordo com Trow (2007) existem três evidências-chave sobre o impacto do ensino 

superior no crescimento econômico: a) o crescimento dos países tende a ser maior quando a 

média da escolaridade é mais alta; b) países com expansão rápida do sistema de educação 

experimentaram mais cedo o crescimento econômico; c) a educação superior traz resultados 

significativos na produtividade. Tendo em vista as contribuições supracitadas, em 2011, 19% 

de todo gasto público do Brasil foi destinado a educação, enquanto que a média da OCDE foi 
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de 13%. Esse gasto público correspondeu ao total de 6,1% do PIB nacional, e a média da 

OCDE no mesmo período foi de 5,6% (OCDE, 2014). 

Com esse forte investimento e fomento na educação superior o número de instituições 

de ensino superior tem crescido substancialmente. Conforme os dados indicados no último 

Censo de Educação Superior 2013 (INEP, 2015) houve um registro de 2.391 instituições de 

educação superior, das quais 301 públicas e 2.090 privadas. Considerando os anos entre 2009 

e 2013 observou-se um crescimento de 22,5% no número de instituições públicas e 1,01% no 

de particulares (INEP, 2014; 2015). A partir da pesquisa foram registradas 195 universidades, 

140 centros de ensino universitários e 2016 faculdades, assim como, identificaram 40 

instituições federais públicas de educação profissional e tecnológicas em nível superior. 

O censo de 2013, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira – INEP (INEP, 2015) assinalou 32.049 cursos de graduação, 

registrando um crescimento de 0,6% em relação a 2012. Já no período de 2009 a 2013, o 

aumento no número de cursos de graduação correspondeu a 3.378 cursos, isto é, uma variação 

positiva de 11,78%. Essa expansão pode ser justificada pelo crescimento econômico 

verificado nesse período, a necessidade de profissionais mais qualificados e especializados, as 

políticas públicas de incentivo ao acesso e permanência na educação superior, tais como o 

ProUni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Programa de Financiamento Estudantil), 

o aumento da oferta de vagas na rede federal através da inauguração de novas instituições e a 

interiorização delas. 

 Em 2013, de acordo com o censo (INEP 2015), foram relacionados 7.305.977 alunos 

matriculados em cursos de graduação, registrando um incremento de 3,8% em relação aos 

dados apresentados em 2012, e um crescimento médio anual de 5,2% desde 2009. Os centros 

universitários obtiveram, no interstício entre 2010 e 2013, um crescimento de 38,02% de 

matrículas, enquanto que nas faculdades essa variação correspondeu positivamente em 7,10%, 

e nas universidades, em números absolutos, tiveram um acréscimo superior a 900.000 

matrículas. Atualmente, como demonstra o censo 2013 (INEP, 2015), do total de matrículas 

efetuadas, 53,4% estão nas universidades, 29,2% nas faculdades, 15,8% nos centros 

universitários e 1,6% nos institutos federais.  É possível constatar um crescimento, tanto na 

rede pública quanto na rede privada, entre os anos de 2010 e 2013. Vale ressaltar que nos 

últimos dez anos houve um aumento de 52,4% no número de matrículas em cursos de 

graduação, destacando a região nordeste que obteve uma variação positiva de 94,3%, seguida 

da região norte com 75,8% (INEP, 2014). Neste cenário, conforme aponta Walter, Tontini e 

Domingues (2005), o mercado de educação superior mostra-se um ambiente bastante 
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competitivo e disputado, provocando as instituições melhorar a qualidade dos serviços e 

fortalecer a reputação da empresa na mente dos consumidores. 

Cabe ressaltar, que os dados citados nos parágrafos anteriores, publicados pelo INEP 

refletem o desempenho do ensino superior brasileiro entre os anos de 2009 e 2013. Dessa 

forma, os dados oficiais referentes aos anos de 2014 e 2015 ainda não foram disponibilizados 

para consulta pública. É relevante destacar essa informação por dois motivos: primeiro 

justificar a ausência de dados dos últimos dois anos; e segundo informar que o cenário 

econômico/político brasileiro nesse período sofreu profundas modificações, repercutindo 

negativamente no desempenho das instituições públicas e privadas de ensino superior. 

A economia brasileira em 2015 registrou uma retração de 3,8% do PIB (Produto 

Interno Bruto), o maior encolhimento verificado desde 1996, quando a nova metodologia de 

cálculo passou a ser utilizada (OLIVEIRA, 2016). No último trimestre de 2015, foi constatado 

um recuo de 1,4% em comparação com o trimestre anterior. Em 2015, o PIB brasileiro 

contabilizou 5,904 trilhões de reais, por sua vez, o PIB per capita foi de 28.876 reais, 

apontando uma queda de 4,6% em comparação aos dados de 2014 (IBGE, 2016). Os dados 

disponibilizados pelo IBGE ainda demonstram retração em diversos setores, com destaque 

para queda dos investimentos em 14,1%, na indústria de 6,2%, nos serviços de 2,7%, e uma 

contração de 4% no consumo das famílias (CONCEIÇÃO, 2016).  

A agência de classificação de risco Moody’s rebaixou no primeiro trimestre de 2016 a 

nota de crédito do Brasil, e retirou o selo de bom pagador do país. A Standard&Poor’s e a 

Fitch, respectivamente em setembro e dezembro de 2015 haviam também rebaixado a nota de 

crédito (OYAMADA; MEIBAK; CLETO, 2016). O selo de bom pagador é um certificado 

que demostra aos investidores o nível de segurança para investir em determinado país. Os 

fundos de investimento e de pensão adotam a nota de crédito emitida pelas agências de risco 

como requisito mínimo para aplicar em títulos da dívida. De acordo com a Moody’s o motivo 

do rebaixamento foi a piora nas contas brasileiras, cuja dívida supera os 80% do PIB em três 

anos (OYAMADA; MEIBAK; CLETO, 2016). Além disso, em 2015 o país fechou 1,5 

milhão de postos de emprego com carteira assinada, e a inflação registrou 10,67%, a maior 

taxa desde 2002 (CARAM, 2016). 

Em virtude da crise econômica, em 2015 o governo federal promoveu um corte 

orçamentário de R$ 9,4 bilhões para a educação e em 2016 diminuiu o empenho para gastos 

discricionários em R$ 4,27 bilhões, bem como anunciou mudanças nos Programas FIES e 

PROUNI (MARTELLO, 2016). De acordo com o Camargo (2016) foram oferecidos em 2014 

732 mil contratos do FIES, por sua vez, em 2015 o número de contratos totalizou 312 mil, 
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uma redução próxima aos 50%. Vale ressaltar, que metade das vagas destinadas ao período de 

2015 permaneceram ociosas em função das alterações praticadas no FIES. Isto é, a exigência 

de pontuação mínima de 450 pontos no Enem, somado aos critérios de renda (de 10 salários 

mínimos mudou para 0,5 salário per capita), curso e região. Para o primeiro semestre de 2016, 

o MEC ofertou 250.279 mil vagas em 1337 instituições, porém o ministério não divulgou o 

total de contratos formalizados (TRAJANO, 2016).  Segundo levantamento da SEMESP, no 

processo seletivo efetuado em 2015, verificou-se uma redução de 30% nas matrículas, em 

comparação ao mesmo período em 2014, e relatou um incremento de 22% no volume de 

estudantes inadimplentes nos seis primeiros meses de 2015 (TRAJANO, 2016).  .  

Além desse cenário de crise que reflete nas taxas de matrícula e potencial de 

investimentos, as instituições de ensino superior enfrentam um mercado globalizado e 

bastante competitivo, dificultando o preenchimento de vagas disponíveis, sobretudo no setor 

privado (SOUZA et al. 2011). Ademais, devido o setor educacional ser caracterizado como 

um serviço aumenta a complexidade da gestão organizacional e atravanca o seu 

posicionamento no mercado. Assim, os gestores precisam enfrentar os desafios impostos 

pelas especificidades do setor de serviços, sem perder de vista a qualidade. Estes e outros 

fatores têm levado as instituições de ensino superior empregar estratégias de gestão de marcas 

para melhorar a imagem e o posicionamento no mercado. 

Batista Junior (2009) acrescenta que o cenário no qual as instituições de ensino atuam 

vem sofrendo alterações profundas, tais como: mudança nas necessidades dos alunos, 

previsão de expansão da comunidade, aumento crescente da concorrência, escassez de 

recursos, os altos níveis de inadimplência, aumento dos custos, e a introdução de novas 

tecnologias da informação e comunicação na educação. Todos esses fatores exige uma gestão 

mais profissionalizada e de qualidade, visando construir instituições mais sólidas que possam 

transparecer os principais benefícios da empresa para a sociedade. Conforme destaca Waeraas 

e Solbakk (2009) as instituições de ensino superior são complexas e isto dificulta a construção 

da sua identidade e a gestão da sua marca. 

Diversos atributos são considerados como fatores de decisão pelos candidatos ao 

escolher uma instituição de ensino. Os laboratórios, bibliotecas, programas de pesquisa, 

infraestrutura, corpo docente, número de cursos, qualidade da pós-graduação, parcerias 

internacionais e relevância da produção acadêmica são vetores de destaque das IES que 

representam o posicionamento competitivo frente aos concorrentes e esclarece para os 

propensos consumidores a relevância e o comprometimento da instituição em oferecer um 

serviço superior (BATISTA JUNIOR, 2009). Todos esses atributos qualificam a instituição, 



28 
 

porém o consumidor tem dificuldade de mensurar a relevância desses fatores para o seu 

aprendizado. Por isso, as IES estão buscando investir na construção e gestão da marca com o 

objetivo de facilitar a decisão do consumidor. Isso porque, através da marca o propenso 

discente estabelecerá comparações entre as dimensões que constituem a marca para tomar a 

decisão, enquanto os gestores promoverão os ajustes necessários para aumentar o valor da 

marca na percepção do consumidor. 

 Nesse ínterim, o “nome” da IES passou a ser tratado como uma “marca” que 

representa a empresa prestadora de serviços. Essa marca deve ser trabalhada com técnicas de 

gestão de marcas para que as imagens percebidas pela sociedade, consumidor e concorrentes 

sejam aquelas desenvolvidas pelos gestores da organização educacional (SANTOS, 2006). 

Nesse sentido, as IES devem se preocupar em garantir a integridade no processo de gestão e 

criação da marca, visando a satisfação dos diversos públicos e preservar a lealdade do 

consumidor.  

Portanto, a combinação desses fatores competitivos impõe grandes desafios a 

construção da marca para as IES brasileiras. Desenvolver o Brand Equity e determinar a 

dimensões que constituem o valor da marca é um desafio prioritário nesse contexto. Pelo 

Brand Equity ser uma abordagem recente para as IES, verifica-se que os gestores dessas 

instituições não se encontram preparados para elaborar e gerir uma marca orientada ao ensino 

superior (PINAR et al. 2014; NG; FORBES, 2009; WAERAAS; SOLBAKK, 2009). Assim, o 

desenvolvimento de um modelo de mensuração e construção de Brand Equity para IES, 

considerando os imperativos da competitividade, as particularidades das IES e as 

características do setor de serviços, mostra-se essencial para fortalecer o posicionamento 

competitivo das organizações e transparecer para o mercado os diferenciais entre as 

instituições de ensino. Nesse contexto, surge a questão de pesquisa desta tese: Qual é a 

validade do modelo de dimensões do valor de marca para instituições de ensino superior 

de natureza privada baseado no consumidor? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 

O tema Brand Equity desempenha um papel fundamental como um ativo intangível 

para as organizações e, por isso, tem recebido bastante atenção dos gestores e acadêmicos 

(KELLER, 1998). Brand Equity é considerado um dos principais vetores de valor para o 

cliente, pois simplifica o processo decisório e escolha do consumidor, assegura um 

determinado nível de qualidade, promove confiança, e reduz o risco de compra do 
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produto/serviço (KELLER; LEHMANN, 2006). Alguns pesquisadores também verificaram 

que o Brand Equity influencia a eficácia dos esforços de marketing da organização, sobretudo 

as atividades de comunicação integrada e as características dos produtos (AAKER, 1996a; 

KELLER, 2008; PAPPU; QUESTER; COOKSEY, 2006; LEONE et al., 2006; YOO; 

DONTHU; LEE, 2000). Além disso, em mercados com assimetria de informação, o Brand 

Equity impulsiona a reputação da empresa, bem como favorece a extensão da marca para 

novos mercados e segmentos (BALACHANDER; GHOSE, 2003; SHANKAR; AZAR; 

FULLER, 2008; MARTÍNEZ; PINA, 2009). 

Conforme explicitado no parágrafo anterior, o Brand Equity é um tema cujo estudo se 

mostra relevante para as organizações. Dessa forma, a pesquisa proposta nesta tese se justifica 

tanto do ponto de vista teórico quanto prático. Na perspectiva teórica, algumas contribuições 

podem ser apontadas. Inicialmente, o Brand Equity é uma área de estudo de relevância 

reconhecida, em virtude da sua contribuição na tomada de decisão do consumidor, alinhar as 

estratégias de marketing da empresa e representar um ativo essencial que agrega valor a 

organização (AAKER, 1998; KELLER, 1998; YOO; DONTHU, 2001; BUIL; DE 

CHERNATONY; MARTINEZ, 2013; CHRISTODOULIDES et al., 2006; OLIVEIRA, 2013; 

VELOUTSOU; CHRISTODOULIDES; DE CHERNATONY, 2013; ERDEM et al., 1999; 

KELLER, 2013; KELLER; MACHADO, 2006). Posto isso, estudar a avaliação da marca 

através de modelos de mensuração com base no consumidor, bem como verificar quais 

dimensões influenciam nesse processo, evidencia a importância desta pesquisa. 

Os trabalhos científicos relacionados aos modelos de mensuração do Brand Equity 

com base no consumidor recebe bastante atenção da comunidade científica 

(CHRISTODOULIDES; DE CHERNATONY, 2010; PAPPU; QUESTER; COOKSEY, 

2005). O quadro 2.2 demonstra que existem diferentes métodos para avaliar a marca, 

confirmando o interesse acadêmico na busca contínua por aperfeiçoamento nas abordagens de 

construção da marca. No entanto, esses diversos modelos foram idealizados a partir da Lógica 

Dominante do Produto, ou seja, embasados pela economia clássica e os princípios iniciais do 

marketing, que se restringem aos recursos tangíveis e transações de produtos. Em decorrência 

dessa lógica de pensamento, surgiram os principais modelos teóricos e empíricos com os 

quais os pesquisadores se fundamentam para analisar o valor da marca. Dentre esses estudos 

os mais citados são: Aaker (1991), Keller (1993), Sharp (1995) Blackston (1992), e Lassar, 

Mittal e Sharma (1995). 

Desse modo, observa-se uma lacuna teórica nos modelos de Brand Equity clássicos. 

Nos últimos vintes anos emergiram novas abordagens teóricas alinhadas a pensamentos 
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contemporâneos que contrapõem a visão tradicional do marketing baseada no paradigma da 

maximização microeconômica. O novo paradigma mercadológico se afastou da lógica 

dominante baseada em bens tangíveis, em direção a uma lógica mais abrangente 

fundamentada nas transações de intangíveis, conhecimento, habilidades especializadas, e 

processos (VARGO; LUSCH, 2004). Portanto, uma primeira contribuição teórica deste 

trabalho reside na incorporação da Lógica Dominante do Serviço, proposto por Vargo e 

Lusch, como alternativa as teorias tradicionais, objetivando propor um modelo conceitual de 

Brand Equity que contemple as premissas e conceitos mais recentes sobre serviços.   

 Considerando que os modelos de Brand Equity foram elaborados através da lógica 

orientada pelo produto, as dimensões ou fatores constituintes do referido modelo sofreram a 

mesma influência. À vista disso, percebe-se a necessidade em analisar e propor novas 

dimensões e antecedentes responsáveis por explicar o Brand Equity no contexto de serviços. 

Por conseguinte, buscou-se na literatura identificar os elementos essenciais na visão centrada 

em serviço. Após esse levantamento bibliográfico, reconheceu-se que as interações sociais 

entre os consumidores; o processo de co-criação entre os consumidores e a empresa; e as 

experiências decorrentes do relacionamento contínuo entre as partes envolvidas, são os 

elementos basilares nas transações orientadas a serviço (VARGO; LUSCH, 2004; LUSCH; 

VARGO, 2006; BRODIE; GLYN; LITTLE, 2006; LUSCH, 2008; BRAMBILLA; 

DAMACENA, 2011; LUSCH; VARGO; O’BRIEN, 2007).  

Logo, as dimensões relacionadas à experiência central e de apoio com o serviço, co-

criação, e interações online do consumidor, foram incluídas no modelo de Brand Equity. 

Essas dimensões representam uma importante contribuição teórica do estudo, pois apresenta 

um avanço na investigação dos fatores que podem explicar o valor de marca, assim como 

entender o efeito do relacionamento entre as dimensões e o seu impacto no Brand Equity. 

  A dimensão experiência consiste das interações contínuas entre as partes interessadas 

envolvidas na transação do serviço (NG; FORBES, 2009; PINAR et al., 2011). A partir dessas 

interações o consumidor estabelece uma percepção com relação à experiência que, por sua 

vez, pode influenciar o Brand Equity através da lembrança e associações à marca. No ensino 

superior, uma das principais características desse setor são as interações contínuas entre os 

estudantes, professores, e demais colaboradores (VOSS; ZOMERDIJK, 2007; WAERAAS; 

SOLBAKK, 2009). Por isso, incorporar as experiências centrais e de apoio revela-se oportuno 

para compor o modelo de Brand Equity. Vale ressaltar, que a referida dimensão foi indicada 

na perspectiva teórica em outros trabalhos (BERRY, 2000; PINAR et al., 2014), todavia, não 

explorados empiricamente. Assim, outra contribuição desta pesquisa, refere-se à 
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operacionalização e teste do fator experiência como antecedente do modelo de mensuração do 

valor de marca. 

A co-criação é um dos pilares da Lógica Dominante do Serviço, e amplamente 

disseminada como um fator imprescindível para obtenção de vantagem competitiva, 

principalmente nas organizações nas quais as interações entre os clientes e os representes das 

empresas são contínuas e intensas (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004b; VARGO; 

AKAKA, 2009). Diversos pesquisadores reconhecem que atualmente os consumidores 

desempenham um papel ativo na criação de valor, por meio da interação e diálogo com as 

empresas nos processos críticos do negócio (BRODIE; GLYN; LITTLE, 2006; 

RAMASWANY, 2011). Na educação superior, a co-criação é intrínseca ao processo de 

aprendizagem e, por isso, o estudante participa ativamente na construção do conhecimento 

(FAGERSTROM; GHINEA, 2013; NG; FORBES, 2009). Uma vez que a co-criação é 

considerado um elemento central na construção do conhecimento, a percepção do estudante 

quanto à experiência promovida pela co-criação pode influenciar o Brand Equity. Estudar os 

efeitos da co-criação é uma importante inovação teórica, pois, até o momento não se observou 

na literatura estudos empíricos que estabeleçam a relação entre a co-criação e o Brand Equity, 

bem como indique escalas para mensurar a co-criação no contexto da marca. 

 O último elemento central nas transações orientadas a serviço refere-se às interações 

sociais online. Com o desenvolvimento da internet, a comunicação e compartilhamento de 

informações entre os consumidores a respeito dos produtos e serviços das empresas tornaram-

se mais frequentes (CASIDY; WYMER, 2015; MURTIASHI; SUCHERLY; 

SIRINGORINGO, 2014). As múltiplas plataformas de interação online, sobretudo as mídias 

sociais também auxiliaram para intensificação das comunicações informais sobre as 

características e desempenho dos produtos/serviços (BARREDA et al., 2015). Esse tipo de 

interação, denominada de e-WOM, promove o engajamento dos consumidores para discutir e 

expor suas opiniões sobre marca que, por consequência, influencia tanto a consciência quanto 

as associações à marca (DE VRIES; GENSLER; LEEFLANG, 2012; BURMANN, 2010; 

HARDEY, 2011). Os gestores das instituições de ensino superior reconhecem que o processo 

decisório do consumidor e a intenção de consumo é influenciado pelo boca-a-boca eletrônico, 

assim como, a marca é afetada pelas recomendações online disseminadas entre os estudantes 

(CASIDY, 2013; CASIDY; WYMER, 2015).  

Dessa forma, o e-WOM representa nesta pesquisa dois avanços significativos, a saber: 

o primeiro compreende na inclusão de uma dimensão que explora os efeitos das interações 

sociais online na mensuração do valor de marca; a segunda reside na constatação da carência 
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de pesquisas que tratam do impacto do e-WOM no Brand Equity, ou seja, na literatura as 

investigações abordam o e-WOM como um consequente do Brand Equity. Ademais, buscou-

se organizar uma escala de mensuração e validar sua eficácia em um modelo integrado. 

Por fim, vale também ressaltar que o modelo de mensuração de Brand Equity com 

base no consumidor proposto nesta pesquisa, procura avançar em soluções de avaliação da 

marca, por meio de modelos integrados, no contexto de serviços. Na literatura, esse tipo de 

trabalho mostra-se insuficiente (BERRY, 2000; GRACE; O’CASS, 2005). Assim, esta 

pesquisa, além de inserir novos antecedentes para entender o Brand Equity, procura também 

examinar a relação entre essas dimensões e os seus efeitos no valor de marca total das 

instituições. Portanto, o modelo conceitual desenvolvido contribuirá para o enriquecimento do 

arcabouço teórico referente à gestão de marcas e serviços. 

Do ponto de vista acadêmico, cabe ressaltar, a necessidade de aprofundar nos estudos 

específicos da gestão mercadológica, objetivando lapidar e aperfeiçoar as informações sobre 

comportamento do consumidor, gestão de marcas, e serviços. Além disso, trazer para o centro 

das discussões em marketing, temas atualizados ao novo contexto social e tecnológico do 

século vinte um, dentre os quais se destacam a co-criação (BRODIE; GLYN; LITTLE, 2006; 

VARGO; LUSCH, 2008); e o boca-a-boca eletrônico (e-WOM) (LOBSCHAT et al., 2013; 

BARREDA et al., 2015; HENNING-THURAU et al., 2010), principalmente em nível 

nacional. O uso intensivo de tecnologias da informação, em especial as mídias sociais que 

estimulam as interações entre os consumidores, tem provocado profundas mudanças na forma 

de gerenciar o desempenho da empresa, e o relacionamento com os clientes (JALILVAND; 

ESFAHANI; SAMIEI, 2011; CHRISTODOULIDES; MICHAEELIDOU; ARGYRIOU, 

2012; LOPEZ; SICILIA, 2014). Por esse motivo, disponibilizar um novo olhar para os 

modelos de avaliação e mensuração do valor da marca, considerando a conjuntura 

supracitada, auxiliará os professores e estudantes a construir o processo de aprendizagem, 

trabalhando com conteúdos atualizados sobre temas direcionados a marca, serviços, e 

interações sociais.         

Já do ponto de vista prático, o estudo se justifica também em virtude da relevância que 

a marca desempenha para as instituições de ensino superior. Conforme discorrido na 

contextualização, o cenário com o qual as instituições de ensino superior exercem suas 

atividades é caracterizado pela competição e a globalização do mercado (SOUZA et al. 2011). 

Além disso, cabe apontar para a mudança das necessidades e comportamento dos estudantes, 

a escassez de recursos, aumento dos custos operacionais, crise econômica e política 

desencadeada em 2015, e a incorporação de novas tecnologias da informação e comunicação 
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no processo de aprendizagem e relacionamento com o aluno (BATISTA JUNIOR, 2009; 

WAERAAS; SOLBAKK, 2009, OLIVEIRA, 2016; LIS; HORST, 2013).  

Em consequência desse contexto, as instituições de ensino superior estão buscando 

técnicas, ferramentas, e modelos de gestão de negócios mais modernas, com o objetivo de 

aplicá-las no âmbito da educação superior. Nesses mercados competitivos, a marca representa 

um dos principais ativos da empresa, fonte de vantagem competitiva, e transparece os seus 

valores e atributos para os clientes (KELLER, 2008, BUIL; DE CHERNATONY; 

MARTINEZ, 2013). Dessa forma, gerenciar e avaliar a marca da IES, por meio de um modelo 

de mensuração do Brand Equity, mostra-se relevante para aperfeiçoar os serviços prestados, 

fortalecer o relacionamento com o estudante, e estabelecer o posicionamento e imagem da 

marca na memória do consumidor. 

Compreender os principais influenciadores ou elementos formadores da marca 

universitária é imprescindível para gestão estratégica de uma instituição de ensino superior 

(WILLIAMS; OMAR, 2014). Até o momento, os profissionais responsáveis por gerenciar e 

tomar decisões no contexto da educação superior, não dispõe de modelos ou referências que 

possam subsidiá-los na condução da construção ou monitoramento da marca (CHAPLEO, 

2007; HEMSLEY-BROWN; OPLATKA, 2006; WILLIAMS, 2012). Por isso, determinar as 

dimensões que possam impactar o Brand Equity na percepção dos consumidores representa 

uma importante contribuição no processo de administração do valor da marca. A identificação 

e definição desses fatores permite promover intervenções e aperfeiçoar a gestão do patrimônio 

do Brand Equity, através da verificação do desempenho das dimensões na perspectiva dos 

estudantes. 

O setor da educação superior é considerado um serviço complexo, de interações 

contínuas e intensas. Desse modo, o modelo de Brand Equity deve refletir essas 

características. A experiência central e de apoio com a marca universitária; a co-criação; e o 

boca-a-boca eletrônico (e-WOM), configuram o conjunto desses fatores relacionados ao 

ensino superior que podem afetar a lembrança, o significado e o valor da marca. Vale ressaltar 

que, atualmente, as dimensões disponibilizadas pela literatura estão fundamentadas pela 

Lógica Dominante do produto, cujo raciocínio se distância das particularidades intrínsecas ao 

setor de serviços direcionados a educação superior. Assim, os fatores indicados anteriormente, 

como proposta desta pesquisa, refletem os aspectos singulares das interações entre os 

estudantes e a prestação do serviço, permitindo ao gestor analisar o desempenho da marca, a 

partir de elementos específicos a natureza do setor avaliado. 
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Nesse sentido, pesquisas que contemplem a análise do valor da marca em serviços na 

perspectiva do consumidor apresentam relevância em função do impacto que possuem na 

melhoria dos serviços prestados pelas empresas, assim como sinalizam para o mercado os 

seus principais benefícios e diferenciais competitivos, fortalecendo o posicionamento 

competitivo na mente do consumidor. Desta forma, verifica-se a significativa contribuição, 

teórica e prática, da elaboração da pesquisa. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 Os objetivos da tese, conforme descritos a seguir, podem ser agrupados em duas 

categorias: geral e específicos. 

 

1.3.1 Geral 

 

 Desenvolver um modelo de valor da marca para Instituições de Ensino Superior de 

natureza privada na perspectiva do consumidor. 

 

1.3.2 Específicos 

 

 Definir as dimensões, antecedentes e consequentes do valor de marca da IES com 

base no consumidor; 

 Explicitar formas de operacionalização das dimensões, antecedentes e 

consequentes do valor de marca da IES; 

 Validar o modelo de mensuração do valor de marca da IES baseado no 

consumidor. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho está estruturado em seis capítulos como segue: 

O primeiro capítulo discute as informações consideradas essenciais para o 

entendimento inicial da pesquisa e sua contextualização. Nesta parte são destacadas as 

considerações iniciais, a formulação do problema, a determinação dos objetivos gerais e 

específicos, a justificativa do tema e dos objetivos, a relevância teórica e prática do trabalho e 

a estrutura da tese. 
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O segundo capítulo apresenta uma revisão bibliográfica objetivando dar 

fundamentação as premissas abordadas no trabalho, enfatizando os conceitos de Brand 

Equity, os modelos de mensuração do Brand Equity com base no consumidor, o contexto 

atual da Nova Lógica Dominante do Serviço, o marketing orientado a serviços, o boca a boca 

eletrônico, assim como uma apresentação e discussão dos modelos de mensuração do Brand 

Equity desenvolvidos ao setor de serviços e para as instituições de ensino superior. A partir 

dessa revisão, no terceiro capítulo, o modelo conceitual da pesquisa é desenvolvido, e as 

hipóteses da tese são apresentadas. 

O quarto capítulo aborda os procedimentos metodológicos do trabalho, separados em 

três seções: a primeira denominada de etapa exploratória que contempla a tipologia do estudo, 

e a adaptação e validação da escala; a segunda seção é representada pela etapa descritiva 

constituída pelo pré-teste da pesquisa, coleta de dados, população e plano de amostragem, e 

preparação dos dados; por fim, a terceira seção é formada pelas análises estatísticas e dos 

dados.   

No quinto capítulo são apontados os resultados e suas análises. E no sexto capítulo, as 

conclusões da tese são apresentadas, bem como as sugestões para trabalhos futuros. Incluem-

se nessa etapa os comentários finais e um breve resumo das fases anteriores, realizando um 

balanço e as devidas interpretações dos resultados alcançados. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 BRAND EQUITY (VALOR DA MARCA)  

 

O estudo sobre as marcas tornou-se uma prioridade para os acadêmicos e gestores que 

compreendem a importância da marca como um ativo essencial associado ao portfólio de 

recursos estratégicos da empresa (AMBLER, 2003; KELLER, 2001; DAVIC, 2013). Brand 

Equity é uma competência essencial que diz respeito à gestão de marcas, e a mesma é 

amplamente discutida na literatura mercadológica, por isso, o referido tema pode ser 

entendido por diferentes perspectivas ou abordagens (AAKER, 1996; AMBLER, 1997; 

FARQUHAR, 1989; KELLER, 2001; LASSAR; MITTAL; SHARMA, 1995; MOTAMENI; 

SHAHROKHI, 1998; PARK; SRINIVASAN, 1994; SIMON; SULLIVAN,1993; SRIRAM et 

al., 2007; YOO; DONTHU, 2001). 

 O Brand Equity tem sido retratado nas investigações científicas de diversas maneiras, 

todavia, em essência, os pesquisadores concordam que o Brand Equity é o valor incremental 

que a marca proporciona ao produto/serviço em comparação a um concorrente cuja marca o 

valor não foi adicionado (FRENCH; SMITH, 2013, CHRISTODOULIDES, DE 

CHERNATONY, 2010; VAZQUEZ; BELEN DEL RIO; IGLESIAS, 2002). Mais 

especificamente, o valor da marca pode ser compreendido como “um conjunto de ativos e 

passivos ligados a uma marca, ao seu nome e símbolo, que se adicionam ou se subtraem ao 

valor, proporcionado por um produto ou serviço, em beneficio da empresa e seus clientes” 

(AAKER, 1991, p. 15). Segundo Keller (2003, p. 447) o Brand Equity é descrito como um 

“conceito complexo e multidimensional que requer diferentes tipos de medidas, visando 

aumentar a precisão dos diagnósticos que envolvem as pesquisas de marketing”. 

 Tendo em vista as diferentes definições sobre o valor da marca, o Quadro 2.1 procura 

esquematizar as diversas concepções, de maneira a sintetizar e simplificar os conceitos sobre 

essa temática. 

 

Quadro 2.1 – Definições de Brand Equity 
Definições – Brand Equity Autores 

Conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e símbolo, 

somando-os ou subtraindo-os do valor proporcionado por um produto ou 

serviço para uma empresa e/ou para os seus consumidores. 

Aaker, (1998). 

Conjunto de associações e comportamentos por parte dos consumidores 

de uma marca, distribuidores e empresa mantenedora da marca, que 

permite a esta obter maior volume de vendas ou maiores margens de 

Marketing Science Institute (2015) 
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mercado do que seria possível sem o nome da marca. 

Conjunto de atributos e associações que os consumidores conectam ao 

nome da marca. 

Gardner e Levy, (1995). 

É o valor adicionado por uma marca ao seu produto.  Farquhar, (1989). 

Conjunto de ativos e passivos ligados à marca, ao seu nome e símbolo, 

que adicionam ou subtraem valor ao produto ou serviço. 

Kapferer, (2004). 

O valor da marca é o resultado financeiro resultante da habilidade de 

gestão para potencializar a força da marca por meio de ações táticas e 

estratégicas em favor de lucros correntes e futuros e da diminuição dos 

riscos. 

Srivastava e Shocker (1991). 

Aumento das vantagens percebidas e do desejo de posse que o nome da 

marca confere ao produto. Trata-se da percepção, por parte do 

consumidor, sobre a superioridade do produto com determinada marca 

quando comparado a produtos detentores de outras marcas. 

Lassar et al. (1995). 

O efeito diferencial do conhecimento da marca na resposta do 

consumidor para as ações de marketing da empresa 

Keller, (1993). 

Fluxo de caixa incremental atribuídos a produtos com marca, com 

relação ao fluxo de caixa que resultariam da venda de produtos sem 

marca. 

Simon e Sullivan (1993). 

Uma soma de valores intangíveis que estão associados a um produto 

identificado por uma marca. 

François e MacLachlan, (1995). 

Valor atribuído a um produto pelas percepções e associações dos 

consumidores em relação a uma determinada marca. 

Winters (1991) 

Preço premium que os consumidores estão dispostos a pagar para obter 

um produto ou serviço. 

Schultz, (2000). 

Diferença na escolha do consumidor por um produto de marca, em 

detrimento a outro produto sem a marca, considerando que ambos têm as 

mesmas características. 

Yoo, Donthu e Lee, (2000). 

Valor financeiro mensurável de transações acumulada sobre o produto 

ou serviço decorrente de programas e atividades bem sucedidas. 

Smith, (1991). 

Fonte: Criado pelo autor com dados extraídos de D’Emidio (2009); Trinta (2006); Keller (1993); Aaker 

(1998); Oliveira, (2013). 

 

 No quadro 2.1, são apresentas as diferentes definições responsáveis por circunscrever 

os principais entendimentos que abrangem o Brand Equity. A constatação dessas diferentes 

concepções corrobora com os achados no trabalho elaborado por Rego et al. (2009). Pode-se 

notar que alguns pesquisadores concordam com a definição na qual o Brand Equity é descrito 

como um conjunto de ativos tangíveis e intangíveis associados a uma marca que agregam 

valor ao produto ou serviço (FARQUHAR, 1989; KAPFERER, 2004; FRANÇOIS; 

MACLACHLAN, 1995; SCHULTZ, 2000). Outros pesquisadores abordam a definição de 

Brand Equity por meio de uma perspectiva mais financeira. Neste caso, o Brand Equity é 

representado como um ativo que adiciona valor aos acionistas, em que o valor da marca 

possui um efeito positivo nos resultados financeiros (SRIVASTAVA; SHOCKER, 1991); 

mensurabilidade financeira das transações decorrentes das atividades bem sucedidas (SMITH, 

1991); e o fluxo de caixa incremental decorrente a produtos com marca (SIMON; 

SULLIVAN, 1993). Por fim, algumas definições estão fundamentas na corrente de estudos 

que propõe investigar o valor da marca sob a perspectiva da psicologia cognitiva, focando na 

percepção dos consumidores através de suas associações, percepções, lealdade e utilidade 
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percebida (WINTERS, 1991; KELLER, 1993; LASSAR et al. 1995; GARDNER; LEVY, 

1995; AAKER, 1998; YOO; DONTHU; LEE, 2000; MARKETING SCIENCE INSTITUTE, 

2015).  

De maneira geral, esta última abordagem de definições é classificada de Consumer-

Based Brand Equity (CBBE), e a mesma recebe ampla atenção dos pesquisadores, gerando 

diversos trabalhos sobre o tema (ERDEM et al., 1999; DEL RIO et al., 2001; KELLER, 2008; 

NETEMEYER et al., 2004; PAPPU et al., 2006; FRENCH; SMITH, 2010). De acordo com 

Keller (1993, p. 2) CBBE pode ser definido como o “efeito diferencial do conhecimento da 

marca na resposta do consumidor ao marketing da marca”. Mais recentemente, Keller (2010) 

amplia essa visão, afirmando que o CBBE não é apenas influenciado pelos esforços de 

marketing da organização, mas também é determinado pelo “o que os clientes aprenderam, 

sentiram, observaram, e ouviram sobre a marca, como resultado de suas experiências ao longo 

do tempo” (KELLER, 2010, p. 60). De acordo com essa definição, uma marca com alto nível 

de Brand Equity pode gerar respostas favoráveis dos consumidores em resposta aos esforços 

de marketing, tais como a promoção e distribuição de uma marca (AAKER, 1991; KELLER, 

1993). Em contrapartida, um baixo nível de Brand Equity pode gerar uma resposta 

desfavorável do mercado (DAVIC, 2013). 

Os principais teóricos responsáveis pela concepção e disseminação dessa temática são 

David A. Aaker e Kevin Lane Keller, ambos desenvolveram e publicaram diversos estudos 

sobre a construção de marcas fortes através do modelo CBBE. Conforme aponta D’Emidio 

(2009, p. 14) “os modelos consagrados e que derivaram diversos estudos posteriores foram 

propostos por: Aaker (1996a), Keller (1993) e Yoo e Donthu (2001)”. O modelo de Aaker 

(1996a) fundamentalmente consiste de quatro dimensões, a saber: lealdade à marca, 

consciência da marca, qualidade percebida e associações à marca. A partir dessas dimensões é 

possível captar a percepção do consumidor em relação à marca e ajudar os gestores a 

proporcionar valor à empresa. Com base no modelo de Aaker, os pesquisadores Yoo e Donthu 

(2001) propuseram um modelo alternativo cujas dimensões consciência da marca e 

associações da marca expressam-se como uma única dimensão.  Já o modelo de Keller (1993) 

parte da premissa que o conhecimento da marca é chave para a criação de Brand Equity, e 

esse conhecimento é caracterizado em termos de dois componentes: lembrança e imagem da 

marca. Os respectivos componentes são desenvolvidos por meio dos pilares da construção da 

marca representados pelas seguintes dimensões: proeminência, imagens e desempenho, 

sentimentos e julgamentos, e ressonância. 
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Posto isso, o Brand Equity é importante uma vez que indica o valor agregado que a 

marca adiciona a empresa em termos de: aumento da eficiência e eficácia dos programas de 

marketing, maior lealdade dos consumidores, maior renitência as ações promocionais dos 

concorrentes, maiores barreiras de entrada de novos players e, por fim, acréscimo na 

qualidade percebida (FARQUHAR, 1989; ERDEM, 1998; CHAUDHURI; HOLBROOK, 

2001). Vale ressaltar, que o Brand Equity é igualmente importante ao consumidor, pois 

aperfeiçoa o processo e interpretação da informação reduzindo o risco da compra, bem como, 

aumenta a confiança na decisão de compra e potencializa a satisfação do cliente ao usar o 

produto/serviço adquirido (AAKER, 1996a). Keller e Lehmann (2006) também observaram 

que a marca simplifica a escolha do consumidor, assegura um determinado nível de qualidade, 

gera confiança e reduz o risco. 

 

2.1.1 Mensuração do Valor da Marca com base no Consumidor 

 

 Conforme apresentado no tópico anterior o Brand Equity é um ativo intangível 

essencial para o desenvolvimento das ações estratégicas da empresa, que surge das atividades 

de construção da marca realizadas no passado e resulta no valor adicionado pela marca ao 

produto/serviço (FARQUHAR, 1989). Diversos pesquisadores demonstraram que o Brand 

Equity influencia positivamente alguns indicadores de negócio, adotados pelos gestores, para 

avaliar o desempenho mercadológico da organização, dentre estes se destacam: a) o 

crescimento do boca-a-boca (WOM) ou recomendações da marca (VÁZQUEZ et al., 2002); 

b) o aumento da possibilidade de implementação de novas extensões da marca (KELLER, 

2001); c) aplicar o preço premium (AILAWADI; LEHMANN; NELSIN, 2003); d) e 

crescimento na intenção dos consumidores em realizar novas compras na empresa (YOO; 

DONTHU, 2001). Estes resultados confirmam a importância do Brand Equity para as 

organizações. Por isso, estabelecer alternativas de mensuração do valor de marca mostra-se 

imprescindível em instituições que objetivam elaborar estratégias direcionadas ao 

fortalecimento da marca no mercado. 

 De acordo com Christodoulides e De Chernatony (2010) os principais receptores ou 

beneficiados do valor agregado pela marca são as empresas e os clientes. Essa afirmação pode 

ser observada na definição apresentada por Aaker (1991, p.15) sobre Brand Equity o qual 

conceitua como um “conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e símbolo, 

somando-os ou subtraindo-os do valor proporcionado por um produto ou serviço para uma 

empresa e/ou para os seus consumidores”. A partir dessa definição é possível, segundo 
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Christodoulides e De Chernatony (2010), classificar a mensuração do valor da marca em duas 

categorias de pesquisa: na primeira alguns pesquisadores enfatizam suas investigações na 

perspectiva financeira ou da firma de valor de marca (Financial-Based Brand Equity – FBBE) 

(e.g. SIMON; SULLIVAN, 1993; AILAWADI; LEHMANN; NELSIN, 2003), já outros 

pesquisadores efetuam os seus estudos com base na perspectiva do consumidor ou cliente 

(consumer ou costumer-based brand equity – CBBE) (e.g AAKER, 1991; KELLER; 1993; 

YOO; DONTHU, 2001; PAPPU; QUESTER; COOKSEY, 2005; CHRISTODOULIDES; 

CADOGAN; VELOUTSOU, 2015; BUIL; CHERNATONY; MARTÍNEZ, 2008).  Embora a 

comunidade acadêmica, em sua maioria, estuda o Brand Equity da perspectiva do consumidor 

ou da firma, recentemente alguns pesquisadores também passaram a investigar o valor da 

marca considerando os stakeholders internos, tal como os colaboradores (KING; GRACE, 

2010), e os externos, tal como os parceiros responsáveis pelos canais de distribuição 

(NYADZAYO; MATANDA; EWING, 2011). 

 A abordagem da firma ou financeira de valor da marca procura essencialmente 

determinar um valor financeiro sobre os ativos da marca (SIMON; SULIIVAN, 1993). Nesse 

sentido, como observa Tong e Hawley (2009), a perspectiva da firma objetiva estimar 

financeiramente o valor da marca como um ativo que possa ser contabilizado. Em contra 

partida, a perspectiva baseada no cliente/consumidor é fundamentada no princípio de que a 

força da marca se encontra na mente dos consumidores (LEONE et al., 2006). Dessa forma, o 

valor da marca com base no consumidor é definido a partir das percepções do cliente em 

relação à marca.  

 Para fins desta tese, a perspectiva do consumidor será levada em consideração. 

Portanto, mostra-se pertinente apresentar e discutir os principais modelos de mensuração do 

valor de marca baseado no consumidor. Vale ressaltar que existe pouco consenso sobre as 

alternativas de se mensurar o valor da marca na perspectiva do consumidor (VILLANUEVA; 

HANSSENS, 2007). De acordo com Oliveira (2013) a falta de consenso é decorrente das 

diferentes concepções empregadas pelos pesquisadores para analisar o valor da marca. 

Christodoulides e De Chernatony (2010) corroboram com a constatação da ausência de 

concordância entre os acadêmicos, e afirma que a mensuração da marca é estudada pelo 

prisma de diferentes interessados, tais como: os consumidores, empresas, e consultores. As 

diferentes visões destes interessados quanto ao significado do valor da marca implica aos 

pesquisadores buscar fontes distintas para avaliar o valor da marca. Embora, existam 

múltiplas metodologias de mensuração e/ou avaliação, o quadro 2.2 apresenta os principais 
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métodos empregados para mensurar o valor da marca baseado no consumidor, conforme a 

literatura sobre o tema. 

 

Quadro 2.2 – Métodos ou modelos para mensurar o Brand Equity com base no consumidor 

Autor/Ano Dimensões CBBE 

Direto/Indireto 

Srinivasan (1979) Não se aplica (método baseado nos efeitos da 

marca sobre a escolha) 

Direto 

Swait et al. (1993) Não se aplica (método baseado no preço premium) Direto 

Kamakura e Russel (1993) Qualidade percebida/liderança Direto 

Park e Srinivasan (1994) Brand equity baseados em atributos 

Brand equity não baseados em atributos 

Direto 

Lassar, Mittal e Sharma (1995) Performance 

Valor 

Imagem Social 

Grau de confiança 

Identificação/ligação 

Indireto 

Yoo e Donthu (2001) Consciência/associações 

Qualidade percebida 

Lealdade à marca 

Indireto 

Washburn e Plank (2002) Consciência da marca 

Associações à marca 

Qualidade percebida 

Lealdade à marca 

Indireto 

Vázquez, Del Río, e Iglesias 

(2002) 

Utilidade funcional da marca  

Utilidade simbólica do produto 

Utilidade funcional do nome da marca 

Utilidade simbólica do nome da marca 

Indireto 

Netemeyer et al. (2004) qualidade percebida 

valor percebido 

singularidade 

desejo em pagar um preço premium 

Indireto 

Pappu, Quester e Cooksey (2005) Consciência da marca 

Qualidade percebida 

Lealdade à marca 

Associações à marca 

Indireto 

Christodoulides et al. (2006) Emoção 

Conexão 

Experiência online 

Serviço 

Natureza 

Confiança 

Realização 

Indireto 

Buil, De Chernatony e Martínez 

(2008) 

Consciência da marca 

Qualidade percebida 

Lealdade à marca 

Valor percebido 

Personalidade da marca 

Associações organizacionais 

Indireto 

Fonte: Adaptado de Christodoulides e De Chernatony (2010), Oliveira 2013. 

 

 O quadro 2.2 evidencia os diferentes métodos utilizados pelos acadêmicos para 

mensurar o valor da marca baseado nos consumidores. Ressalta-se que não foram 

considerados os trabalhos fundamentados pela perspectiva financeira, bem como as 
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abordagens desenvolvidas pelos práticos, tais como Interbrand, a Young and Rubicam 

(Y&R), Brand Finance, Brand Analystics, entre outros. As várias formas de mensuração 

apontadas no referido quadro enfatizam a falta de consenso entre os pesquisadores, como os 

estudos de Park e Srinivasan (1994), Lassar, Mittal e Sharma (1995), De Chernatony, Harris, 

Christodoulides (2004), Buil, De Chernatony e Martínez (2008), entre outros. Segundo 

Tavares (1998) não existe na literatura uma validação geral dos modelos, uma vez que os 

mesmos se mostram apropriados a situações específicas. Essa falta de aceitação da forma de 

cálculo, como indica Trinta, Campomar e Bacellar (2010), ratifica as múltiplas perspectivas 

pelas quais o valor de marca é analisado. Em seguida, são apresentados alguns dos modelos 

indicados no quadro 2.2, que avaliam o Brand Equity sob a ótica do consumidor. Estes 

modelos, de maneira geral, se instituem na força da marca para o consumidor, bem como nas 

associações e crenças que os consumidores possuem em relação à marca. 

 O método desenvolvido por Srinivasan (1979) segue alguns procedimentos para 

mensurar diretamente o valor de marca com base no consumidor. Inicialmente, estabelece 

uma comparação entre as escolhas atuais realizadas pelo consumidor sem a marca com 

aquelas efetuadas em função das utilidades do produto. No estágio seguinte, o pesquisador 

insere a marca como um fator, viabilizando aplicar o método de conjoint analysis em nível 

individual. A partir dessa abordagem é possível estimar o Brand Equity individualmente, 

contrapondo algumas metodologias que mensuram de maneira agregada (TRINTA, 2006). A 

estimação individual é vantajosa, uma vez que propicia inserir qualquer tipo de fator 

individual no cálculo, bem como estudar o comportamento das escolhas em múltiplos 

segmentos de mercado. 

 O trabalho produzido por Swait et al. (1993) foi concebido com o propósito de 

operacionalizar o modelo conceitual elaborado por Erdem e Louviere, visando desenvolver 

um método de mensuração de Brand Equity com base na teoria do comportamento do 

consumidor. Swait et al. (1993) criaram um método para mensurar o Brand Equity 

denominado de Equalização do Preço (Equalization Price – EQ). De acordo com os referidos 

autores, EQ é uma medida do valor implícito para o consumidor individual em relação a uma 

marca. Para estimar a EQ os pesquisadores adotaram inicialmente uma análise da estrutura de 

preferências do consumidor relacionada ao comportamento de escolha, por meio da Análise 

Conjunta (Conjoint Analysis). Em seguida, empregaram o modelo de escolha discreta logit 

multinominal. Os autores verificaram que a medição EQ mostra-se útil para identificar grupos 

de pessoas propensas a experimentar novas linhas e de produtos, bem como quantificar a 

posição relativa da marca em determinada categoria na percepção do consumidor. 
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Kamakura e Russel (1993) elaboraram uma abordagem para avaliar o Brand Equity 

baseado no consumidor através de um modelo de segmentação cujos dados são obtidos por 

intermédio de um painel de scanners. Segundo trinta (2006), a execução dessa metodologia 

exige incialmente estimar as preferências de uma determinada marca em seu respectivo 

segmento, abstraindo do processo as implicações de curto-prazo das ferramentas 

mercadológicas de comunicação integrada. Após essa etapa, busca-se aferir o Brand Equity 

do segmento em análise, por intermédio de uma regressão. Essa metodologia, segundo aponta 

Tong e Hawley (2009), se destaca por utilizar dados reais do comportamento do consumidor 

em situações de compra, que por sua vez reduz a subjetividade evidenciada em métodos como 

surveys. 

 Park e Srinivasan (1994) propuseram um método de análise que permite avaliar cada 

componente do Brand Equity do ponto de vista individual dos clientes. Para tanto, foi 

elaborado um modelo de preferências por multiatributos, cujos dados são levantados por meio 

de uma pesquisa survey (CHAVES, 2012). Estes dados são as preferências individuais de 

cada cliente relacionados aos atributos do produto e por marca. Em seguida, a metodologia 

decompõe o Brand Equity em dois componentes: baseados em atributos e não baseados em 

atributos. De acordo com Park e Srinivasan (1994), os componentes baseados em atributos 

são aqueles relacionados as atividades de construção da marca, enquanto que os não baseados 

em atributos capturam as associações a marca. Segundo Trinta (2006), esse fracionamento do 

Brand Equity ajuda os gestores de marca propor estratégias conforme o tipo de objetivo de 

mercado almejado. 

 O modelo proposto por Lassar, Mittal e Sharma (1995) estuda o Brand Equity através 

das seguintes dimensões, a saber: performance, valor, imagem social, grau de confiança, 

identificação/ligação. A dimensão performance trata do desempenho percebido do produto 

pelo consumidor considerando alguns critérios, tais como: ausência de defeitos de fabricação, 

funcionamento contínuo e sem vícios, e durabilidade no manuseio e uso do produto. O valor 

representa a percepção do usuário quanto a relação custo-benefício ao escolher determinada 

marca. A imagem social segmenta os diversos consumidores em grupos sociais que 

transparecem os valores e características da marca. O grau de confiança retrata a credibilidade 

da marca nas atividades de transação com o consumidor. Por fim, a identificação/ligação 

reflete a intensidade das sensações entre a marca e consumidor. Para operacionalizar essas 

dimensões, Lassar, Mittal e Sharma (1995) desenvolveram uma escala de sete pontos, cujas 

respostas possibilitam estimar o Brand Equity médio individual de cada marca, permitindo, 

assim, estabelecer comparações entres as marcas. 
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 A pesquisa elaborada por Yoo e Donthu (2001) inspirou diversos outros estudos e 

aplicações em contextos variados. O objetivo do trabalho foi desenvolver uma metodologia de 

mensuração multidimensional do Brand Equity baseado no consumidor, assim como avaliar a 

propriedades psicométricas do constructo. Para tanto, os pesquisadores conduziram uma 

análise dividida em três níveis. Na primeira, uma análise individual determinou se os itens e 

dimensões pertenciam a cada grupo da amostra. Na segunda, conduziu-se uma análise 

multigrupo visando verificar a invariância fatorial dos itens identificados na análise 

individual. No último nível, adotou-se uma análise conjunta ou combinada para identificar a 

universalidade das dimensões do Brand Equity. Uma das inovações do trabalho correspondeu 

ao desenvolvimento de uma medida com uma abordagem ética, na qual uma estrutura de 

medição multicultural comprovou a universalidade do constructo e do modelo de mensuração. 

 Washburn e Plank (2002) conduziram uma pesquisa cuja finalidade foi investigar 

empiricamente as propriedades psicométricas da escala de mensuração de Brand Equity 

baseado no consumidor elaborado por Yoo e Donthu (2001), no contexto de co-branding. 

Para tanto, os pesquisadores promoveram pequenas alterações nos itens da escala devido aos 

diferentes contextos, e buscaram verificar a robustez da escala proposta, por meio da 

modelagem por equações estruturais. Washburn e Plank (2002) observaram que a escala 

apresentada por Yoo e Donthu precisa de melhorias, e sugerem a inclusão de alguns intens. 

Apesar dessa constatação, Washburn e Plank (2002) afirmam que a escala representa um 

passo adiante no desenvolvimento e refinamento das metodologias de mensuração do Brand 

Equity baseado no consumidor. Por fim, Washburn e Plank (2002) asseveram que os gestores 

podem utilizar o instrumento, uma vez que o mesmo é confiável e mensura adequadamente os 

itens que propõe. 

 Os pesquisadores Vázquez, Del Río, e Iglesias (2002) desenvolveram e validaram um 

instrumento de mensuração de Brand Equity baseado no consumidor. Neste instrumento 

foram consideradas as utilidades obtidas pelo consumidor através da marca, após a realização 

da compra. Os referidos acadêmicos adotaram a análise fatorial confirmatória para testar a 

validade e a confiabilidade dos itens das escala. Os resultados obtidos sugerem que a escala 

proposta possui forte consistência interna e alto grau de confiabilidade. Por isso, Vázquez, 

Del Río, e Iglesias (2002) afirmam que os resultados indicam a existência de quatro 

dimensões básicas das utilidades da marca: a utilidade funcional da marca, a utilidade 

simbólica do produto, a utilidade funcional do nome da marca, e a utilidade simbólica do 

nome da marca. Ainda segundo os mesmos autores, a partir dessa escala é possível identificar 

as forças e fraquezas dos concorrentes através da comparação entre as marcas.  
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 Netemeyer et al. (2004) constataram que existem múltiplas conceituações sobre Brand 

Equity baseado no consumidor. Todavia, segundo o referido autor, muitas facetas (dimensões) 

do CBBE não foram sistematicamente medidas e validadas por meio de uma abordagem 

nomológica. Por isso, Netemeyer et al. (2004) desenvolveram uma pesquisa cujo objetivo foi 

mensurar as facetas primárias do CBBE e verificar as suas relações. As dimensões escolhidas 

para o estudo foram: qualidade percebida, valor percebido, singularidade, e desejo em pagar 

um preço premium pela marca. A partir do estudo, os pesquisadores constataram que as 

dimensões demonstram consistência interna e validade para diferentes marcas em seis 

categorias de produtos, e concluíram que essas dimensões são relevantes antecedentes do 

desejo do consumidor em pagar um preço premium pela marca. 

 Pappu, Quester e Cooksey (2005) desenvolveram uma pesquisa cujo objetivo foi 

aperfeiçoar a metodologia de medição do Brand Equity. Segundo os referidos autores as 

abordagens de medições adotadas pelos acadêmicos até o inicio do século XXI eram 

limitadas, pois não diferenciavam as dimensões consciência da marca e associações da marca, 

utilizavam indicadores não discriminantes nas escalas de medições, e amostra constantemente 

aplicadas junto aos estudantes. Para melhorar o sistema de medição, inicialmente os 

pesquisadores incluíram a dimensão associações à marca. Em seguida, definiram a amostra 

com base nos consumidores usuários do produto/serviço. Por fim, a medição do Brand Equity 

baseado no consumidor foi realizada através de uma análise fatorial confirmatória, e aplicação 

da modelagem por equações estruturais. A principal contribuição deste estudo foi fornecer 

evidências empíricas da multidimensionalidade do Brand Equity baseado no consumidor, e 

provar que a consciência da marca e associações à marca são constructos distintos. 

  Buil, De Chernatony, e Martínez (2008) afirmam que existem poucas investigações 

sobre a validação do conceito e alternativas de mensuração do Brand Equity baseado no 

consumidor. Devido a essa constatação, os pesquisadores desenvolveram uma pesquisa cujo 

objetivo foi estudar e validar uma escala de mensuração para diferentes culturas e nações 

(Reino Unido e Espanha). Para isso, exploraram se o conceito de Brand Equity poderia ser 

conceituado da mesma forma nos dois países, e verificaram se havia diferenças significativas 

nos itens das escala quando comparado entre os países. As dimensões empregadas no trabalho 

foram: a Consciência da marca, Qualidade percebida, Lealdade à marca, Valor percebido, 

Personalidade da marca, e Associações organizacionais.  Para testar à escala realizou-se uma 

análise fatorial confirmatória de múltiplos grupos, por meio de uma survey aplicada no Reino 

Unido e Espanha. Os autores concluíram que os consumidores respondem igualmente aos 

itens do Brand Equity. 
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 Diante dessas metodologias de mensuração do Brand Equity baseado no consumidor, e 

com base no Quadro 2.2, é possível observar a falta de consenso entre as medidas empregadas 

pelos teóricos. Os trabalhos de Srinivasan (1979), Lassar, Mittal e Sharma (1995), Yoo e 

Donthu (2001), Vázquez, Del Río, e Iglesias (2002), Christodoulides et al. (2006), são 

exemplos de estudos que utilizam abordagens deferentes para estimar o mesmo objeto. Por 

isso, é essencial o pesquisador se posicionar quanto à metodologia que será empregado para 

mensurar o valor de marca atribuída pelo consumidor. Considerando as diferentes alternativas 

expostas, torna-se relevante discutir sobre as principais medidas operadas pelos acadêmicos, 

sejam elas de estudos teóricos e/ou empíricos. Nesse sentido, a seguir são apresentadas as 

medidas de mensuração do Brand Equity na perspectiva do consumidor. 

 

2.1.2 Medidas de Mensuração do Brand Equity Baseado no Consumidor 

 

 Conforme exposto no tópico anterior, as metodologias de mensuração do Brand Equity 

baseado no consumidor foram bastante exploradas pelos pesquisadores e apresentam diversas 

abordagens de aplicação (e.g SRINIVASA, 1979; YOO E DONTHU, 2001; PAPPU, 

QUESTER E COOKSEY 2005; CHRISTODOULIDES et al., 2006; BUIL et al., 2008). De 

acordo com Keller (1993), a ênfase em estudos do Brand Equity baseado no consumidor 

ocorre devido a essa abordagem proporcionar insights sobre o comportamento do cliente. 

Estes insights podem ser convertidos pelos gestores em ações estratégicas de marca, visando 

posiciona-la de maneira competitiva. Segundo Keller (1993) e Christodoulides e De 

Chernatony (2010) existem duas abordagens para operacionalizar a mensuração do Brand 

Equity baseado no consumidor: abordagem direta e indireta, conforme ilustra a figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Mensuração direta e indireta de CBBE 

 
Fonte: Adaptado de Christodoulides e De Chernatony (2010, p.45) 
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 Na visão de Christodoulides e De Chernatony (2010) e Keller (1993) os estudos sob 

abordagem direta procuram avaliar o Brand Equity na perspectiva do consumidor, por meio 

da investigação dos efeitos do conhecimento da marca na resposta do consumidor, quando 

este é submetido a diferentes elementos do programa de marketing da empresa (e.g PARK; 

SRINIVASAN, 1994; SWAIT et al., 1993;  KAMAKURA; RUSSEL., 1993;  SRINIVASAN, 

1979). Por sua vez, a abordagem indireta mensura as dimensões subjacentes ao Brand Equity 

e demonstra o impacto dessas dimensões no comportamento de compra das marcas. Nesse 

sentido, como assevera Christodoulides e De Chernatony (2010) e Oliveira (2009), a 

abordagem indireta objetiva mensurar o CBBE pelas manifestações potenciais de sua 

composição (e.g AAKER, 1991; KELLER, 1993; YOO; DONTHU, 2001; PAPPU; 

QUESTER; COOKSEY, 2005; CHRISTODOULIDES et al., 2006). 

 Considerando as duas abordagens explicitadas anteriormente, a presente tese 

concentra-se na operacionalização do Brand Equity baseado no consumidor através da 

perspectiva indireta. Conforme ressalta Christodoulides e De Chernatony (2010) a abordagem 

indireta emprega uma visão mais holística da marca, e mensura o Brand Equity por meio de 

suas dimensões manifestas. Por oferecer uma visão mais ampla da marca, o método indireto 

mostra-se adequado para compreender as principais dimensões do Brand Equity do ensino 

superior na concepção do consumidor (estudante). A partir da abordagem indireta poder-se-á 

identificar e avaliar múltiplos condutores constituintes do valor da marca, focando-se na 

capacidade cognitiva e na estrutura de memória do principal interessado, neste caso o 

estudante. Uma vez definida a abordagem indireta como medida de mensuração, a seguir são 

apresentadas as questões dominantes sobre a temática. 

 

 2.1.3 Abordagem Indireta de CBBE 

 

 A corrente dominante da pesquisa que trata da abordagem indireta para estimar o 

Brand Equity baseado no consumidor está fundamentada nas teorias da psicologia cognitiva e 

centrada nos processos cognitivos do consumidor, ou seja, a capacidade do indivíduo em 

perceber e avaliar a marca (HENRY TSAI; ADA LO; CHEUNG, 2013). Quando se trata da 

perspectiva indireta, a operacionalização do Brand Equity baseado no consumidor pode ser 

resumida em dois grupos: o primeiro direcionado aos aspectos perceptuais, e o segundo 

orientado pelas questões comportamentais (YOO; DONTHU, 2001). Estes dois grupos são o 

alicerce dos modelos teóricos desenvolvidos por Aaker (1991) e Keller (1993). Em ambos os 

casos, os pesquisadores que adotam a abordagem indireta estão interessados em estudar como 
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a marca é percebida na mente do consumidor, haja vista que o consumidor é o ator 

responsável pelas escolhas de consumo (CHRISTODOULIDES; DE CHERNATONY, 2010). 

 Conforme indica Oliveira (2013, p.52) “um dos primeiros passos para mensuração do 

CBBE é “dividir” a marca nas fontes que conduzem ao valor da marca na mente de seus 

consumidores”. Para efetuar essa “divisão” é preciso inicialmente reconhecer que o Brand 

Equity é um conceito multidimensional, o que torna a definição dos condutores responsáveis 

pela mensuração indireta uma tarefa complexa. Pappu, Quester, e Cooksey (2005) corroboram 

com essa visão, e afirmam que incialmente para mensurar o Brand Equity baseado no 

consumidor é preciso descontruir a marca, de modo a determinar os condutores constituintes 

do Brand Equity na mente do consumidor. 

 Na literatura, o estudo da abordagem indireta revela que existe pouco consenso a 

respeito das dimensões constituintes do Brand Equity baseado no consumidor 

(VELOUTSOU; CHRISTODOULIDES; DE CHERNATONY, 2013). As múltiplas 

dimensões refletem as diferentes visões dos pesquisadores a respeito da temática. Por isso, o 

Quadro 2.3 apresenta as principais dimensões elaboradas em estudos conceituais, e 

amplamente referenciadas e adotadas na literatura, conforme sugere Christodoulides e De 

Chernatony, 2010. 

 

Quadro 2.3 – Dimensões do Brand Equity baseado no consumidor. 

Dimensões do Brand Equity Baseado no 

Consumidor 

Estudos Conceituais (Modelos Teóricos) 

Consciência da marca (Brand Awareness) 

Associações de marca (Brand Associations) 

Qualidade percebida (Perceived Quality) 

Lealdade à marca (Brand Loyalty) 

Aaker (1991) 

Relacionamento da marca (Brand Relationship) 

Confiança (Trust)  

Satisfaçãodo cliente com a marca (Customer 

satisfaction with the brand) 

Blackston (1992) 

Conhecimento de marca (Brand Knowledge) 

Consciência da marca (Brand Awareness) 

Imagem da marca/associações à marca 

(Brand Image/Brand Association) 

Keller (1993) 

Consciência de marca (Brand Awareness) 

Associações de marca (Brand Associations) 

Atitudes da marca (Brand Attittudes) 

Apego à marca (Brand Attachement) 

Atividade da marca (Brand Activity) 

Keller e Lehmann (2003) 

Consciência da empresa/marca (Company/Brand 

Awareness) 

Imagem da marca (Brand Image) 

Relacionamento com o cliente/Franquias de clientes 

existentes (Relationships with customer/existing 

customer franchise) 

Sharp (1995) 

Consciência de marca (Brand Awareness) 

Significado de marca (Brand Meaning) 

Berry (2000) 
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Clareza nos benefícios da marca (Brand Benefit 

Clarity) 

Qualidade percebida de marca (Perceived Brand 

Quality) 

Singularidade dos benefícios da marca (Brand Benefit 

Uniqueness) 

Simpatia da marca (Brand Sympathy) 

Confiança na marca (Brand Trust) 

Burmann, Jost-Benz e Riley (2009) 

Fonte: Adaptado de Christodoulides e De Chernatony, (2010, p.34); Oliveira (2013, p. 52-53). 

  

Doravante ao quadro 2.3, observar-se que o Brand Equity baseado no consumidor é 

composto por uma variedade de componentes, e segundo Mackay (2001) a medição do Brand 

Equity é multidimensional. Por consequência, não existe um consenso entre os pesquisadores 

a respeito das dimensões atribuídas ao Brand Equity na perspectiva do consumidor. 

 Por exemplo, Aaker (1991) assinalou as seguintes dimensões do Brand Equity baseado 

no consumidor: Consciência da marca, Associações de marca, Qualidade percebida, Lealdade 

à marca, e outros ativos de propriedade da marca. De acordo com Christodoulides e De 

Chernatony (2010) essa última dimensão não é pertinente para mensurar o CBBE, pois focam 

elementos como patentes, trademarks, relacionamentos nos canais. Já as outras quatro 

dimensões representam as percepções e reações dos consumidores em relação à marca. Na 

visão de Aaker (1991) esses condutores de Brand Equity representam ativos que acrescentam 

ou subtraem valor a oferta da empresa em beneficio dos seus consumidores. 

 Keller (1993), por sua vez, desenvolveu um estudo cujo objetivo foi mapear o Brand 

Equity na percepção do consumidor, uma vez que a marca é ativo mais valioso da empresa. 

Para Keller (1993) a marca é o resultado de um aprendizado baseado na construção da 

memória do consumidor, ou seja, o valor da marca ocorre quando o consumidor possui 

familiaridade com a marca. A partir dessas constatações, o referido autor identificou que o 

conhecimento da marca (Brand Equity) é desenvolvido por dois componentes: a consciência 

da marca e imagem da marca. A consciência está relacionada à força da marca na mente do 

consumidor, ou seja, a capacidade do consumidor em reconhecer a marca. Enquanto a 

imagem da marca reflete os tipos de associações formadas na memória do consumidor. 

 A pesquisa de Burmann, Jost-Benz e Riley (2009) é outro trabalho que demonstra as 

diferentes concepções empregadas para definição dos condutores de Brand Equity. O objetivo 

dos autores foi desenvolver um modelo integrado de avaliação do Brand Equity. A partir de 

um estudo teórico, Burmann, Jost-Benz e Riley (2009) identificaram as seguintes dimensões: 

Confiança na marca, Qualidade percebida de marca, Singularidade dos benefícios da marca, 

Simpatia da marca, e Clareza nos benefícios da marca. Segundo Burmann, Jost-Benz e Riley 
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(2009) o modelo proposto pode ajudar os gestores a diagnosticar a marca e promover ações de 

melhoria. As dimensões indicadas pelos autores podem ser aplicadas em todos os contextos, 

incluindo o setor de serviços e industrial. 

 A partir do quadro 2.3 e a exposição dos exemplos anteriores, constata-se a 

inexistência de consenso teórico entre as dimensões de Brand Equity baseado no consumidor. 

Isso reforça que até o momento os pesquisadores não definiram uma abordagem universal 

para avaliar o valor da marca. A falta de um modelo conceitual único se justifica, conforme 

ressalta Aaker (1991), pelo fato de cada setor empresarial se encontrar inserido em contextos 

distintos. Diante dos cenários divergentes os acadêmicos buscam explorar alternativas para 

identificar e selecionar os condutores adequados para determinada situação que, por 

consequência, resulta na criação de novas dimensões do Brand Equity. Na visão de Netmeyer 

et al. (2004) essas adaptações são importantes em virtude da dinâmica de cada contexto e a 

constante evolução do comportamento do consumidor, porém dificulta o entendimento e a 

disseminação do Brand Equity entre os gestores.  

Em pesquisas com comprovação empírica também não há entre os pesquisadores 

concordância a respeito das dimensões de CBBE (OLIVEIRA, 2013). Diversos acadêmicos 

elaboraram trabalhos com a finalidade de testar os constructos teóricos em diferentes 

contextos, bem como propor novos modelos e dimensões exclusivos para determinados 

setores empresariais. Em alguns destes trabalhos os investigadores validaram as dimensões 

sugeridas nas pesquisas conceituais, enquanto outros propuseram modificações visando tornar 

o modelo mais ajustado. Apesar de existir múltiplas concepções, as dimensões de Brand 

Equity baseado no consumidor propostas por Aaker (1991) e Keller (1993) são as mais 

utilizadas em trabalhos empíricos (CHRISTODOULIDES; CADOGAN; VELOUTSOU, 

2015). O quadro 2.4 mostra as diferentes dimensões utilizadas pelos pesquisadores em 

estudos empíricos. 

 

Quadro 2.4 – Dimensões do Brand Equity baseado no consumidor em estudos empíricos 

Dimensões do Brand Equity baseado no consumidor Estudos Empíricos 

Desempenho, imagem social, valor, 

confiabilidade, apego. 

Performance, social image, value, 

trustworthiness, attachment. 

Lassar, Mittal e Sharma 

(1995) 

Lealdade à marca, qualidade percebida, 

consciência/associações à marca. 

Brand loyalty, perceived quality, brand 

awareness/brand associations. 

Yoo, Donthu e Lee 

(2000); Yoo e Donthu 

(2001); Washburn e 

Plank (2002) 

Consciência da marca, familiaridade à 

marca, popularidade da marca, intenção 

de compra, percentual passado de 

compras da marca. 

Brand awareness, brand familiarity, 

brand popularity, purchase intent, past 

percentage of brand purchases. 

Netemeyer et al. (2004) 

Consciência de marca, associação à Brand awareness, brand associations, Pappu, Quester e 
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marca, qualidade percebida, lealdade à 

marca. 

perceived quality, brand loyalty. Cooksey (2005, 2006) 

Lealdade à marca, qualidade percebida, 

consciência da marca, imagem da 

marca. 

Brand loyalty, perceived quality, brand 

awareness, brand image. 

Villarejo-Ramos e 

Sánches-Franco (2005) 

Consciência de marca, associação à 

marca, qualidade percebida, lealdade à 

marca. 

Brand awareness, brand associations, 

perceived quality, brand loyalty. 

Gil, Andrés e Salinas 

(2007) 

Lealdade à marca, qualidade percebida, 

consciência da marca, associações à 

marca. 

Brand loyalty, perceived quality, brand 

awareness, brand association. 

Buil, De Chernatony e 

Martínez (2008) 

Qualidade percebida de marca, lealdade 

à marca, associações à marca, confiança 

na marca. 

Perceived brand quality brand loyalty, 

brand association, brand trust. 

Altigan et al. (2009) 

Qualidade da marca, liderança da 

marca, sinalização social do valor da 

marca. 

Brand quality, brand leadership, brand 

social signaling value. 

Zhou, Yang e Hui (2009) 

Familiaridade, qualidade percebida, 

consideração de compra, distinção 

percebida. 

Familiarity, perceived quality, purchase 

consideration, perceived distinctiveness 

Rego, Billet e Morgan 

(2009) 

Consciência da marca, imagem da 

marca, associações à marca, lealdade à 

marca. 

Brand awareness, brand image, brand 

associations, brand loyalty. 

Hyunjung Im et al. 

(2012) 

Consciência da marca, associação à 

marca, qualidade percebida, lealdade à 

marca. 

Brand awareness, brand associations, 

perceived quality, brand loyalty. 

Kumar, Dash e Purwar 

(2013) 

Consciência da marca, associação à 

marca, qualidade percebida, lealdade à 

marca. 

Brand awareness, brand associations, 

perceived quality, brand loyalty. 

Buil, Martínez e De 

Chernatony (2013) 

Consciência da marca, associação à 

marca, qualidade percebida, lealdade à 

marca. 

Brand awareness, brand associations, 

perceived quality, brand loyalty. 

Christodoulides, Cadogan 

e Veloursou (2015) 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2013, p. 55-57). 

 

 Como evidencia o Quadro 2.4 existe uma quantidade numerosa de dimensões distintas 

para mensurar o Brand Equity baseado no consumidor em estudos empíricos. É possível 

identificar vinte e três (23) itens diferentes responsáveis pela estimação do Brand Equity: 

desempenho, imagem social, valor, confiabilidade, apego, lealdade à marca, qualidade 

percebida, consciência/associações à marca, consciência da marca, familiaridade à marca, 

popularidade da marca, intenção de compra, percentual passado de compras da marca, 

associação à marca, imagem da marca, qualidade percebida de marca, confiança na marca, 

qualidade da marca, liderança da marca, sinalização social do valor da marca, familiaridade, 

consideração de compra e distinção percebida. 

 Embora não exista concordância entre os acadêmicos, observa-se que as dimensões 

propostas por Aaker (1991) e Keller (1993) são as mais representativas (TSAI; ADA LO; 

CHEUNG, 2013). De acordo com Christodoulides, Cadogan e Veloutsou (2015) os 

condutores do Brand Equity na perspectiva do consumidor sugerido por Aaker (1991) são 

certamente as mais utilizadas em pesquisas empíricas, e englobam a proposta de Keller 
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(1993). Essa constatação corrobora com os achados apontados no Quadro 2.4. Aaker (1991, 

1996) identificou as seguintes dimensões do consumer-based brand equity: consciência da 

marca, associações à marca, qualidade percebida, e lealdade à marca, porém nunca 

operacionalizou uma escala para mensurar o Brand Equity. Apesar do pesquisador Aaker não 

ter operacionalizado os construtos propostos, outros cientistas o fizeram: por exemplo, 

Atilgan, Aksoy e Akkinci (2005); Bravo, Fraj e Martínez (2007); Buil, De Chernatony e 

Martínez (2008); Jung e Sung (2008); Kim e Hyun (2011); Konecnik e Gartner (2007); 

Pappu, Quester e Cooksey (2005); Pike et al., (2010); Tong e Hawley (2009); Washburn e 

Plank (2002); Yasin, Noor e Mohamad (2007); Yoo, Donthu e Lee (2000); Yoo e Donthu, 

2001. 

 Destes trabalhos responsáveis pela operacionalização do construto de Aaker, a escala 

disponibilizada por Yoo e Donthu (2001) é seguramente a mais adotada entre os 

pesquisadores (CHRISTODOULIDES; DE CHERNATONY, 2010). A popularização da 

escala de Yoo e Donthu é consequência da robustez do estudo desenvolvido pelos referidos 

autores.  Christodoulides e De Chernatony (2010) indicam alguns motivos que acarretaram na 

difusão da escala de Yoo e Donthu: a) permite aplicação em diferentes culturas; b) aplicável 

para categorias distintas de produtos; c) instrumento de fácil aplicação e parcimonioso; d) a 

mensuração é realizada no nível do consumidor individual; e) e processo de validação 

rigoroso. 

 Apesar da ampla aceitação do instrumento proposto por Yoo e Donthu, alguns 

acadêmicos assinalaram uma importante limitação ao estudo. De acordo com Pappu, Quester 

e Cooksey, 2005 e Christodoulides e De Chernatony (2010) os achados de Yoo e Donthu 

indicam que os construtos Consciência da marca e Associações à marca pertencem a uma 

mesma dimensão. Washburn e Plank (2002) também avaliaram a escala e concluíram que as 

dimensões consciência e associações à marca compõem a mesma dimensão. Contudo, estes 

pesquisadores sugerem realizar novas investigações para verificar a distinção entre as 

dimensões.  

Embora existam evidências para unificação das referidas dimensões, outros 

acadêmicos constataram que as mesmas são construtos diferentes do Brand Equity (e.g 

SINHA; LESZECZYC; PAPPU, 2000; PAPPU; QUESTER; COOKSEY, 2006). Pappu, 

Quester e Cooksey (2005) promoveram um estudo para testar a escala de Yoo e Donthu e 

confirmaram que a consciência e associações à marca são dimensões diferentes. Aaker (1991) 

e Keller (1993) tratam essas dimensões conceitualmente de maneira distintas, porém 

reconhecem que os construtos são correlacionados. De acordo com Aaker (1991) a 
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consciência da marca possui relação com a associação à marca. Keller (1993) argumenta que 

a consciência da marca reflete a capacidade do indivíduo reconhecer a marca em diferentes 

situações, enquanto as associações se referem ao significado da marca para os consumidores. 

Face ao exposto, para os fins da presente tese, segue-se a mesma compreensão 

concedida por Christodoulides e De Chernatony (2010), Pappu, Quester e Cooksey (2005), e 

Oliveira (2013) que a consciência da marca e associações à marca são construtos distintos. 

Portanto, com base nas concepções teóricas indicadas por Aaker (1991) e Keller (1993), nesta 

tese, as seguintes dimensões são consideradas: consciência de marca, associação à marca, 

qualidade percebida, e lealdade à marca. Vale ressaltar, que essas dimensões são as mais 

aplicadas em estudos empíricos, conforme exposto no quadro 2.4, e conferem ampla aceitação 

teórica pelos pesquisadores. 

A seguir, buscar-se-á explicitar os conceitos e diferenças entre essas dimensões, de 

forma a esclarecer as características intrínsecas a cada uma delas, e ajudar a definir os 

construtos do Brand Equity baseado no consumidor no contexto do ensino superior.  

 

a) Consciência da marca (Brand Awareness) 

 

A consciência da marca, na concepção de Aaker (1991), é a habilidade dos 

consumidores em reconhecer ou lembrar uma marca específica inserida em determinada 

categoria de produto. Quando a consciência da marca de um produto ou serviço é considerada 

expressiva, aumenta a probabilidade de o consumidor relembrar sobre o produto/serviço e, 

por consequência, introduzi-la na preferência de compra futura (YOO; DONTHU, 2001). Para 

diversos pesquisadores a consciência da marca é uma dimensão chave para definição do 

modelo de Brand Equity (e.g AAKER 1991, KAPFERER, 2004, KELLER 1993, 

AGARWAL; RAO 1996, KRISHNAN 1996, NA; MARSHALL; KELLER 1999, MACKAY 

2001). 

  Keller (2003, p.76) define consciência da marca como “habilidade do cliente em 

lembrar ou reconhecer a marca, assim como identificar a marca em diferentes contextos, e 

vincular o nome da marca, logotipo e símbolo a determinadas memórias associativas”. O 

reconhecimento de marca corresponde à capacidade do consumidor em identificar exposição 

prévia a uma determinada marca. Nesse sentido, como aponta Keller (1993, p. 3), “exige que 

os consumidores discriminem corretamente a marca como tendo visto ou ouvido 

anteriormente”, demonstrando a capacidade do consumidor em atestar a exposição prévia a 
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marca. Já a lembrança da marca, segundo Keller (1993), se manifesta em situações nas quais 

os consumidores resgatam a marca da memória com precisão. 

Em outro estudo, Aaker (1996), identificou outras formas de consciência além do 

reconhecimento e lembrança. O referido pesquisador incorporou os seguintes itens: top-of-

mind, domínio da marca (brand dominance), conhecimento da marca (brand knowledge), e 

opinião de marca (brand opinion). De acordo com Aaker (1996), o reconhecimento é mais 

importante para as novas marcas ou aquelas direcionadas a nichos. Por sua vez, a lembrança e 

o top-of-mind são mais significativos para as marcas previamente estabelecidas na mente do 

consumidor. Já o conhecimento da marca e a opinião da marca são utilizados para aumentar o 

potencial de medição da lembrança da marca. 

Aaker (1991) assevera que a consciência da marca cria valor para as empresas e 

consumidores, por meio do desenvolvimento de atitudes positivas, que resulta em motivações 

pelas quais conduzirão o indivíduo adquirir um produto. Dessa forma, os gestores de 

marketing devem concentrar seus esforços na geração de consciência de marca, visando 

produzir intenções favoráveis de compra (PAPPU; QUESTER; COOKSEY, 2005). Keller 

(1998) afirma que os consumidores estão dispostos a comprar produtos/serviços cujas marcas 

sejam de fácil reconhecimento, pois transmite maior familiaridade no processo de tomada de 

decisão e aquisição. 

 

b) Associações à marca 

 

Para Aaker (1991) associações à marca é a dimensão mais reconhecida em pesquisas 

sobre o Brand Equity, e representa o alicerce das decisões de compra. Kotler e Keller (2006) 

afirmam que o construto associações à marca consiste dos pensamentos, sentimentos, 

percepções, imagens, experiências, e atitudes relacionadas à marca, assim como, qualquer 

coisa responsável por conectar a marca na memória do consumidor. Aaker (1991) e Pappu, 

Quester e Corsey (2005) concordam que as associações à marca podem efetivamente criar 

valor para os consumidores e empresas, através do processamento e recuperação de 

informações pelos consumidores, e criação de atitudes favoráveis, facilitando o processo de 

escolha na decisão de compra. Outros pesquisadores identificaram diferentes tipos de 

associações que contribui para criação do Brand Equity (e.g. FARQUHAR; HERR, 1993; 

CHEN; DUBINSKY, 2003; BROW; DACIN, 1997). De acordo com Chen (2001) existem 

dois tipos de associações à marca: associações de produto, e associações organizacionais. 
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As associações de produto é constituída pelas associações de atributo funcional e não-

funcional (CHEN, 2001). Os atributos funcionais são os aspectos tangíveis do produto 

(KELLER, 1993). De acordo Lassar (1995) os consumidores estabelecem uma ligação entre 

os atributos funcionais do produto com a marca, enquanto avaliam a mesma. Nesse sentido, se 

a marca não corresponder com o desempenho funcional para o qual foi projeto, o consumidor 

projetará uma percepção negativa no Brand Equity da empresa. O desempenho funcional, 

segundo Lassar (1995), é definido como o julgamento da marca pelo consumidor, quando este 

analisa a durabilidade e ausência de defeitos no uso do produto, e na composição física do 

produto. Por sua vez, os atributos não-funcionais incluem os aspectos simbólicos (AAKER, 

1991; CHEN, 2001), e representam elementos intangíveis, tais como: aprovação social, 

expressão pessoal, ou autoestima (KELLER, 1993). 

  A associação organizacional compreende a habilidade de estabelecer associações 

coorporativas, e estão relacionadas com a “expertise” da organização em produzir e entregar 

outputs e responsabilidade social que transpareçam as associações desejadas pela corporação, 

as quais incluem obrigações socioambientais promovidas pela empresa (CHEN, 2001). De 

acordo com Aaker (1996) os consumidores percebem a organização como um conjunto de 

pessoas, valores, e programas que estão por trás da marca. Dessa forma, a organização tratada 

como uma marca pode ajudar em situações nas quais a empesa deseja transmitir atributos de 

respeito (KELLER, 1998). Segundo Blumenthal e Bergstrom (2003) a Responsabilidade 

Social da Organização (Corporate Social Responsibility – CSR) é outro conceito que 

influencia o desenvolvimento das marcas, sobretudo quando se trata de empresas cuja marca 

os consumidores desejam informações a respeito de como, quando, e o quê as organizações 

estão devolvendo para sociedade. Assim, como ressalta McAdam e Leonard (2003), 

associações organizacionais se tornaram essenciais para as organizações que reconheceram a 

influência da marca coorporativa na percepção do consumidor e, por consequência, no valor 

adicionado ou depreciado do Brand Equity.  

 

c) Qualidade percebida 

 

A qualidade percebida, segundo Zeithaml (1998), é o julgamento do consumidor a 

respeito da excelência geral do produto, e esse conceito difere da “qualidade objetiva”. Pappu, 

Quester e Corsey (2005) afirmam que a “qualidade objetiva” se refere aos aspectos técnicos, 

de natureza mensurável e verificável do produto/serviço, bem como aos processos e controles 

de qualidade. Como é muito difícil para os consumidores realizar um julgamento preciso da 
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“qualidade objetiva”, os mesmos utilizam atributos da qualidade que podem ser associados 

com a qualidade (BUIL; DE CHERNATONY; MARTÍNEZ, 2008).  

Dessa forma, a qualidade percebida não é a qualidade intrínseca ao produto, mas sim a 

avaliação ou julgamento subjetivo do consumidor em relação ao produto (ZEITHAML, 

1988). Isso ocorre, porque a qualidade é diretamente influenciada pela percepção 

(FELDWICK, 1996). Pappu, Quester e Corsey (2005) argumentam que a qualidade percebida 

proporciona valor ao consumidor por dois motivos: primeiro fornece uma razão para o 

consumidor adquirir o produto; e segundo diferencia as empresas pela qualidade. 

De acordo com Parasuraman, Berry e Zeithaml (1988) a qualidade percebida pode ser 

classificada em dois grupos, a saber: atributos intrínsecos e atributos extrínsecos. Os atributos 

intrínsecos estão relacionados com os aspectos físicos do produto (e.g. forma e aparência), em 

contrapartida, os atributos extrínsecos estão vinculados a outros aspectos do produto (e.g. 

nome da marca, preço, embalagem, rótulo, loja, entre outros). 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1994) elaboraram uma definição de qualidade 

percebida específica para o contexto de serviços, que segundo os mesmos autores é o 

resultado da comparação entre a expectativa do serviço e a percepção do consumidor quanto 

ao desempenho real e efetivo do serviço. Dessa forma, como destaca González, Comesaña, e 

Brea (2007), a definição de qualidade percebida integra a experiência do consumidor com o 

serviço e a percepção dos clientes em relação aos serviços prestados pela empresa. Portanto, 

nesta tese, compreende-se a qualidade percebida como a avaliação cognitiva do consumidor a 

respeito da experiência global do serviço prestado. 

 

d) Lealdade à marca 

 

Oliver (1999) define lealdade à marca como um profundo compromisso do 

consumidor em sistematicamente no futuro recomprar um determinado produto/serviço, 

resultando em um comportamento de compra contumaz da mesma marca ou extensões da 

marca. O autor ainda ressalta que o compromisso do consumidor não se altera mesmo sobre 

influência dos esforços de marketing de empresas concorrentes. Moon, Park e Choi (2010) 

argumentam que a lealdade à marca é a tendência do consumidor em satisfazer suas 

necessidades por meio de uma marca específica, e continuamente recomprá-la. Na visão de 

Aaker (1991) a lealdade à marca é a manifestação do apego que o consumidor possui pela 

marca, e difere das outras dimensões do Brand Equity pelo fato da lealdade exigir uma 

experiência prévia com o produto. 
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 Grembler e Brown (1996) identificaram e descreveram diferentes níveis de lealdade. 

O primeiro nível é denominado de lealdade comportamental que representa o comportamento 

do consumidor no local de compra e pode ser verificado pela quantidade repetida de vezes ou 

o compromisso em recomprar a mesma marca como primeira escolha (KELLER, 1998). Por 

sua vez, o segundo nível é a lealdade cognitiva que se manifesta em situações de decisões de 

compra na qual o consumidor precisa efetuar uma escolha, e o mesmo decide pela marca que 

surge primeiro na sua memória (KELLER, 1998). Para Buil, De Chernatony e Martínez 

(2008) uma marca forte é a primeira escolha de um cliente (lealdade cognitiva) e, por isso, 

deveria ser comprada repetidamente (lealdade comportamental). 

A lealdade à marca possui uma particularidade que a difere das demais dimensões do 

Brand Equity. De acordo com Keller e Lehmann (2003) a qualidade percebida e associações à 

marca são antecedentes da lealdade à marca. Pesquisas anteriores apontam que níveis 

crescentes de qualidade percebida e associações à marca podem elevar a lealdade à marca 

(CHAUDHURI, 1999; KELLER; LEHMANN, 2003; PIKE et al., 2010). Portanto, como 

destaca Aaker (1991), a lealdade à marca é uma dimensão do Brand Equity como também 

uma consequência do Brand Equity. 

 

2.2 LÓGICA DOMINANTE DOS SERVIÇOS PARA O MARKETING 

 

  De acordo com Vargo e Lusch (2004) a teoria mercadológica adotou o modelo de 

transações dos negócios com base nos princípios econômicos. Esse modelo é conhecido pela 

lógica dominante no intercâmbio de produtos (bens tangíveis), cujo foco é restrito aos 

recursos tangíveis, valor agregado e transações de produtos. Todavia, nas últimas décadas, 

novas perspectivas emergiram, buscando revisar esse modelo através da inclusão de fatores 

relacionados aos recursos intangíveis, da co-criação de valor, e do relacionamento. 

Considerando os fatores citados, Vargo e Lusch (2004) acreditam que uma nova lógica 

dominante para o marketing está em fase de consolidação, e o serviço é o elemento central 

nessa discussão. Para melhor compreender a nova lógica é essencial revistar o contexto 

histórico que conduziu os pesquisadores a refletir sobre as mudanças de pensamento no 

marketing. 

 O estudo formal e originário do marketing inicialmente era focado na distribuição e 

transação de produtos manufaturados e commodities, bem como buscava nos fundamentos da 

economia os alicerces para sustentar as teorias mercadológicas. Os primeiros pesquisadores 
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em marketing aprofundaram os seus conhecimentos nas transações de commodities, 

procurando encontrar a melhor maneira de tornar o produto disponível e distribuí-lo. A partir 

de 1950, a escola funcional de administração passou a moldar a escola de gestão em 

marketing, por meio da teoria da tomada de decisão. Nesse período, Kotler (1964) definiu o 

marketing como sendo uma atividade de tomada de decisão orientada a satisfazer o 

consumidor, através da escolha de mercados-alvo e aplicando as decisões aos compostos 

mercadológicos. Ainda segundo o Kotler (1964), a gestão mercadológica tem como objetivo 

determinar o conjunto de variáveis mercadológicas que poderão maximizar os objetivos da 

empresa. Pode-se observar que os alicerces fundacionais do modelo econômico tradicional 

estão incorporados nas teorias mercadológicas apresentadas pelo Kotler, e sustentadas pela 

teoria da tomada de decisão. 

 Já nos anos 1980, surgiram novas abordagens e referências que se distanciaram dos 

fundamentos preconizados pelos compostos mercadológicos, assim como se afastaram dos 

preceitos dominantes da microeconomia tradicional (DIXON, 1990). Essas novas linhas de 

pensamento foram representadas pelas seguintes teorias: gestão da qualidade; marketing de 

relacionamento, gestão da cadeia de suprimentos, e as redes de relacionamento. Apesar da 

importante contribuição dessas teorias, cabe destacar o surgimento da subdisciplina 

denominada marketing de serviços. O reconhecimento da área de serviços como uma subárea 

da mercadologia caracterizou o início de uma ruptura da lógica dominante baseado no 

produto, uma vez que essa abordagem não conseguia explicar ou lidar com as particularidades 

que compreendiam a natureza dos serviços (VARGO; LUSCH, 2004). Diante dessa ruptura, 

no início da década de 1990, Webster (1992) colocou que a visão tradicional da gestão 

mercadológica baseada no paradigma da maximização microeconômica precisava ser revista. 

Nessa linha de raciocínio, no início do século 21, Sheth e Parvatiyar (2000) sugeriram que 

seria imprescindível elaborar um paradigma alternativo para o marketing, que apreciasse a 

contínua interação e relacionamento entre os atores envolvidos no mercado. 

 Mediante a controvérsia apresentada ou o emergente chamado para mudança de 

paradigma mercadológico, Vargo e Lusch (2004) notaram que de modo crescente o marketing 

deslocou a lógica dominante baseada em bens tangíveis (itens manufaturados), em direção a 

uma lógica fundamentada nas transações de intangíveis, conhecimento e habilidades 

especializadas, e processos. Essa mudança de concepção conduz a mercadologia a uma 

abordagem mais abrangente, que integra os serviços com os produtos e enriquece os 

fundamentos da teoria e prática em marketing. O quadro 2.5, adaptado do estudo de Vargo e 
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Lusch (2004), sintetiza a evolução dos pensamentos mercadológicos que levaram ao 

surgimento de uma nova lógica dominante de serviços. 

 

Quadro 2.5 – Pensamentos mercadológicos e a sua influência na lógica dominante de serviços. 

Período Fundamento Teórico Proposições e Ideias 
1800-1900 Economia Clássica Valor está associado ao item manufaturado (valor 

agregado e utilidade). Produtos são entendidos como 

um resultado padronizado (commodities).  

1900-1950 Princípios Iniciais do Marketing Entender como a função mercadológica poderia 

agregar valor às commodities. O marketing fornecia  

1950-1980 Gestão de Marketing Adotar ferramentas analíticas para aumentar o 

desempenho dos compostos mercadológicos. Clientes 

não compram produtos, mas sim necessidades. Todos 

os colaboradores devem focar no cliente. Propósito da 

empresa é satisfazer o consumidor. Respostas 

funcionais as mudanças do ambiente. 

1980-2000 Processo econômico e social do 

Marketing 

A lógica dominante começa a se manifestar no 

momento em que o marketing é percebido como um 

processo econômico e social, no qual os recursos 

operantes são proeminentes. As seguintes áreas se 

destacam: relacionadas a orientação ao mercado e 

consumidor, marketing de serviços, marketing de 

relacionamento, gestão da qualidade, gestão da cadeia 

de suprimentos, gestão baseada nos recursos, e 

análise de redes.  
Fonte: Adaptado de Vargo e Lusch (2004, 3). 

 

 Face às exposições anteriores e o quadro 2.5, pode-se inferir que o marketing migrou 

de uma perspectiva baseada na lógica dominante dos produtos, para uma visão dominante em 

serviço, no qual a intangibilidade, processos, e relacionamentos são os elementos centrais. 

Conforme pode ser observado no quadro 2.6, as diferenças entre a lógicas dominante de 

produto e de serviço são expressivas, de modo a alterar a perspectiva geral do funcionamento 

de mercado. Vale ressaltar, que a visão centrada no serviço não pode ser confundida ou 

relacionada a: conceituações que tratam o serviço como um resíduo ou consequência; um 

atributo a mais para agregar valor ao produto; ou classificar como uma indústria de serviços. 

Segundo Vargo e Lusch (2004), serviços é a aplicação de competências especializadas 

(conhecimento e habilidades) em processos, ações, e situações que visam beneficiar a uma 

determinada entidade ou a própria entidade. Essa definição de serviços é mais inclusiva e 

representa melhor a estrutura de negócios das empresas. Desse modo, a Lógica Dominante do 

Serviço representa uma mudança filosófica que pode ser aplicado a todos os negócios. 

 

Quadro 2.6 – Diferenças entre a Lógica Dominante do Produto e Serviço. 

 Lógica Dominante do Produto Lógica Dominante do Serviço 

Primeira Unidade de Troca Pessoas efetuam transações por 

produtos. 

As pessoas participam de 

transações para adquirir os 
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benefícios das competências 

especializadas (Conhecimento ou 

Habilidades) ou serviços. 

Papel dos Produtos Produtos são materiais (recurso 

operando) e produtos finais. 

Os produtos são transmissores de 

conhecimentos, e são usados pelos 

clientes na co-criação de valor. 

Papel dos Consumidores O consumidor é o destinatário dos 

produtos.  

O consumidor é co-criador do 

serviço. Marketing é um processo 

que elabora ações com a interação 

do consumidor. 

Determinação e Significado de 

Valor 

O valor é determinado pelo 

produtor. 

O valor é percebido e determinado 

pelo consumidor. As empresas 

podem apenas fazer proposições de 

valor. 

Interação entre a firma e o 

Consumidor 

O cliente age conforme os 

estímulos da empresa para gerar 

transações.  

Os consumidores são participantes 

ativos nas relações de troca e co-

criação de valor. 

Fonte de Crescimento 

Econômico 

Os recursos tangíveis são a fonte 

de riqueza. O produto é a unidade 

de referência. 

A riqueza é obtida através das 

transações de conhecimento e 

habilidades aplicadas.  

Fonte: Adaptado de Vargo e Lusch (2004, 7). 

 

A melhor compreensão sobre a Lógica Dominante do Serviço perpassa também pela 

distinção entre recursos operandos (operand resources – recursos estáticos e finitos) e 

recursos operantes (operant resources – recursos intangíveis, invisíveis e não estáticos) 

(VARGO; LUSCH, 2004). Segundo os autores, um recurso operando (recursos naturais, 

matéria-prima, e dinheiro) é aquele que age ou atua objetivando produzir um efeito. Já os 

recursos operantes (competências e habilidades) são empregados para agir sobre os recursos 

operandos visando criar benefícios. Na Lógica Dominante do Serviço os recursos operantes 

são fundamentais, pois produzem efeitos através das competências essenciais, e são a fonte 

principal de criação de valor, o qual é co-criado com o consumidor (VARGO; ALAKA, 

2009). Dessa forma, a Lógica Dominante do Serviço representa um novo entendimento de 

como ocorrem às transações no mercado. Essa abordagem se afasta da perspectiva tradicional 

conhecida por lógica dominante dos bens tangíveis, no qual os bens são o foco das transações 

enquanto que os serviços constituem um acréscimo ou melhoria da oferta (VARGO; LUSCH, 

2006). O deslocamento para Lógica Dominante do Serviço evidencia uma mudança de ênfase 

nas transações usualmente tangíveis e recursos inertes (operand resources), para uma 

transação cujos recursos são dinâmicos e agem sobre os outros recursos (operant resources). 

Uma vez expressas às diferenças entre as visões baseadas no produto e no serviço, 

torna-se pertinente apresentar o conjunto de premissas elaboradas por Vargo e Lusch (2004) 

que favorecem a compreensão geral da Lógica Dominante do Serviço. Existem dez Premissas 

Fundamentais (PFS) do serviço. Sendo que as oito primeiras são provenientes do primeiro 

trabalho de Vargo e Lusch (2004) publicado sobre o assunto. A nona premissa surgiu após o 
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diálogo e discussões com outros autores e publicado no artigo Lusch e Vargo (2006). Por fim, 

a décima premissa e o refinamento geral das outras premissas foram publicadas no artigo de 

Vargo e Lusch (2008). Conforme destaca Brambilla e Damacena (2011), as modificações 

promovidas nas premissas traduzem adequações no aspecto léxico e conceitual. E na visão de 

Bolton (2004) as premissas favorecem a compreensão geral da Lógica Dominante do Serviço. 

A seguir serão apresentadas e discutidas as dez premissas fundacionais. 

PF1: Serviço é a base fundamental da troca: Existem essencialmente dois tipos de 

recursos, que são as habilidades físicas e mentais. A aplicação de recursos operantes 

(conhecimento e habilidades) é à base de todas as trocas. 

PF2: Transações indiretas mascaram a base fundamental de troca: No momento em 

que as organizações crescem, as mesmas perdem o foco no serviço que prestam e nos 

consumidores. O serviço é oferecido por meio de uma complexa combinação de bens, 

instituições e dinheiro, que mascaram a natureza de serviço-para-serviço das transações, ou 

seja, a troca serviço por serviço nem sempre é evidente e clara. Através da interatividade é 

possível identificar os reais desejos do consumidor. 

PF3: Bens são mecanismos de distribuição para a provisão de serviços: O 

denominador comum das transações é a aplicação de conhecimentos especializados e 

habilidades. Tanto os conhecimentos específicos quanto às habilidades podem ser transferidos 

indiretamente, ou através de educação e treinamento. Os bens duráveis e não duráveis têm seu 

valor derivado do uso, ou seja, do serviço que os mesmos entregam quando utilizados. Dessa 

forma, os clientes desejam produtos em função dos serviços que proporcionam. 

PF4: Recursos operantes (operant resources) são a fonte básica de vantagem 

competitiva: O conhecimento é um recurso intangível composto por duas diferentes 

abordagens, o conhecimento propositivo (abstrato e generalizado), e o conhecimento 

prescritivo (geralmente caracterizado por técnicas) (BRAMBILLA; DAMACENA, 2011). De 

acordo com Vargo e Lusch (2004), todo tipo de transação é um negócio de informação. Por 

isso, quanto maior a qualidade e quantidade dos recursos intangíveis (conhecimento, 

processos, competências, tecnologia, relacionamentos e pessoas), maior a vantagem 

competitiva frente aos concorrentes (LUSCH; VARGO; O’BRIEN, 2007). 

PF5: Todas as economias são economias de serviço: Considerando o provimento do 

serviço, as habilidades mentais e físicas são a unidade fundamental de troca (VARGO; 

LUSCH, 2008). Os bens tangíveis são mecanismos para a provisão do serviço, já o serviço e 

os consumidores representam a essência das atividades econômicas (LUSCH; VARGO; 

O’BRIEN, 2007). 
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PF6: O consumidor é sempre um co-criador de valor: O consumidor possui papel ativo 

no processo de geração de valor, visto que a criação de valor emerge da colaboração entre 

cliente e empresa (VARGO; LUSCH, 2008). Portanto a Lógica Dominante do Serviço 

acentua a importância da interação entre as partes. O locus da co-criação é o mercado, por 

este ser o ponto de interação entre os atores, sejam eles pessoas jurídicas, físicas ou diferentes 

ordenações de envolvimento e diálogo (VARGO; LUSCH, 2004). 

PF7: A empresa não pode entregar valor, mas apenas fazer proposições de valor: O 

consumidor é quem define o valor, enquanto a empresa oferta as proposições de valor 

(VARGO; LUSCH, 2004). As organizações co-criam valor com os clientes mediante a 

interação colaborativa entre as partes. Dessa forma, criar e entregar valor de maneira 

unilateral não é mais possível para as empresas (LAZARETTI, 2013). 

PF8: Uma visão centrada em serviço é inerentemente relacional e orientada para o 

consumidor: A provisão do serviço e a co-criação de valor geram trocas relacionais e não 

mais transacionais orientadas para o cliente (VARGO; AKAKA, 2009). Por isso, os bens 

intangíveis e inanimados não promovem o relacionamento (VARGO; LUSCH, 2004). 

PF9: Todos os atores sociais e econômicos são integradores de recursos: Conforme 

indicado anteriormente o consumidor é considerado um co-criador de valor, e pode também 

exercer o papel de um co-produtor (VARGO; LUSCH, 2008). Neste respectivo papel, o 

cliente co-cria diretamente no processo interativo. Isto é, o cliente passa a investir e a 

compartilhar as questões operacionais, intervindo nos moldes/métodos produtivos 

(BRAMBILLA; DAMACENA, 2011). Nesse sentido, as demandas do mercado são atendidas 

pela integração e transformação das competências especializadas em serviços complexos 

providos pela co-criação, acarretando em um contexto de criação de valor de “redes para 

redes” (VARGO; AKAKA, 2009). 

PF10: Valor é sempre único e fenomenologicamente determinado pelo beneficiário: 

Vargo e Lusch (2008) afirmam que é uma medida idiossincrática, peculiar, experimental, 

contextual e guarnecida de significado para os consumidores. Ou seja, o serviço é um 

processo complexo que utiliza os diversos recursos em benefício de outra parte (VARGO; 

AKAKA, 2009). 

Com o objetivo de melhorar o entendimento sobre as premissas fundacionais na 

Lógica Dominante do Serviço, os principais comentários, modificações e adições realizadas 

com o refinamento das premissas são apresentadas e resumidas no quadro 2.7. 
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Quadro 2.7 – Pensamentos mercadológicos e a sua influência na lógica dominante de serviços. 

PFs Premissas Originais Premissas Modificadas/novas Comentário 

PF1 Aplicação de habilidades e 

conhecimentos especializados 

constitui a unidade 

fundamental de troca 

Serviço é a base fundamental 

da troca. 

“Serviço” – aplicação dos recursos 

operantes (conhecimento e 

habilidades) – é à base de todas as 

trocas. Serviço é trocado por serviço. 

PF2 Transações indiretas 

mascaram a unidade 

fundamental de troca 

Transações indiretas 

mascaram a base fundamental 

de troca. 

Pelo fato do serviço ser fornecido 

através de combinações complexas 

de produtos, dinheiro, e instituições, 

a base de troca em serviços não é 

sempre aparente. 

PF3 Bens são mecanismos de 

distribuição para a provisão de 

serviços 

Bens são mecanismos de 

distribuição para a provisão de 

serviços. 

Produtos (duráveis e não-duráveis) 

derivam o seu valor pelo serviço que 

prestam.  

PF4 Conhecimento é a fonte 

fundamental da vantagem 

competitiva 

Recursos operantes (operant 

resources) são a fonte básica 

de vantagem competitiva. 

A capacidade de estabelecer 

comparações altera os vetores da 

competição. 

PF5 Todas as economias são 

economias de serviços 

Todas as economias são 

economias de serviço. 

Serviço (singular) está se tornando 

mais aparente devido ao aumento da 

especialização e terceirização. 

PF6 O consumidor é sempre um 

Co-Produtor 

O consumidor é sempre um 

co-criador de valor. 

Implica em afirmar que a criação de 

valor é interacional. 

PF7 A empresa pode apenas fazer 

proposições de valor 

A empresa não pode entregar 

valor, mas apenas fazer 

proposições de valor. 

As empresas não podem de maneira 

independente criar e entregar valor. 

Elas podem de maneira interativa 

disponibilizar os seus recursos para 

propor valor. 

PF8 Uma visão centrada em 

serviço é orientada para o 

consumidor e relacional 

Uma visão centrada em 

serviço é inerentemente 

relacional e orientada para o 

consumidor. 

Como o serviço é definido com base 

no beneficio determinado pelo 

cliente e pela co-criação, o mesmo é 

relacional e orientado para o cliente. 

PF9 Organizações existem para 

integrar e transformar 

competências micro 

especializadas em serviços 

complexos que são 

demandados no mercado 

Todos os atores sociais e 

econômicos são integradores 

de recursos. 

O contexto de criação de valor é 

“redes para redes” (recursos 

integrados). 

PF10 O valor é sempre único e 

fenomenologicamente 

determinado pelo beneficiário 

Valor é sempre único e 

fenomenologicamente 

determinado pelo 

beneficiário. 

Valor é idiossincrática, experimental 

e contextual. 

Fonte: Adaptado de Vargo e Lusch (2008, 7). 

 

 As dez premissas apresentadas acima são essenciais na visão centrada em serviço. 

Todavia, é relevante destacar a premissa que qualifica o consumidor como um co-criador, ou 

seja, estabelece que a criação de valor seja interacional. Prahalad e Ramaswamy (2004a) 

corroboram com este entendimento, e afirmam que a co-criação é o elemento central na nova 

lógica orientada ao serviço, e pode ser entendida como a interação com o consumidor no 

contexto da realização de um serviço. Segundo Grönroos (2006) o consumidor passa a ter 

papel ativo e primordial na criação de valor. Neste caso, o consumidor se coloca em uma 

posição ativa e menos estática, buscando interagir e dialogar com as empresas, de modo a 

produzir um resultado mais satisfatório para ambas às partes. Com base nas definições de 
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Prahalad e Ramaswamy (2004b), o quadro 2.8 foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer 

o conceito de co-criação. 

 

Quadro 2.8 – Elementos constituintes do conceito de Co-criação. 
O que é a Co-Criação? 

Criação compartilhada de valor desenvolvida entre a empresa e o consumidor 

Permitir ao consumidor participação na co-construção da experiência de serviço. 

Definição conjunta de um problema e também da solução. 

Variedade de experiências. 

Experiência individualizada. 

Diálogo Contínuo. 

Co-construção de experiências personalizadas. 

Fonte: Adaptado de Prahalad e Ramaswamy (2004). 

 

 Na concepção de Prahalad e Ramaswamy (2004a), a alta qualidade dos processos 

interativos são fundamentais no processo de co-criação de valor, isso porque, os referidos 

processos permitem ao consumidor co-criar experiências únicas com a empresa, gerar valor, e 

criar vantagem competitiva. A relação de dualidade criativa que envolve empresa e 

consumidor viabiliza a geração de valor.   

 Na mesma linha de pensamento, Best (2009) coloca que os clientes devem ser 

envolvidos no processo de criação de valor, e quanto maior a especialização da oferta, maior a 

interdependência entre as partes que, por sua vez, acarretará em processos de trocas mais 

relacional e de longo prazo entre empresa e cliente. Nesse sentido, a nova lógica dominante 

do serviço reforça a premissa de que as instituições devem estruturar um relacionamento forte 

com os consumidores, posto que, a interação é uma alternativa importante na construção de 

vantagem competitiva sustentável. 

  Srivastava, Shervani e Fahey (1998) afirmam que o valor é consequência da co-

criação, e para esse tipo de criação de valor as empresas precisam refinar a base de clientes. 

Segundo Slater e Olson (2000) esse refinamento refere-se a elaborar e proporcionar um 

serviço diferenciado e superior, que deve ser construído e protegido por ser um ativo 

intangível. Prahalad e Ramaswamy (2004b) complementam essa visão apontando que o 

sucesso empresarial decorre da co-criação, através do desenvolvimento de experiências únicas 

co-criadas com os consumidores. Ainda segundo os autores o mercado é interativo, e 

configurado como um fórum a co-criação, isto é, um local onde existe a relação ativa entre 

empresa e consumidor. Esse fórum é caracterizado pelas seguintes premissas: a firma e o 

consumidor convergem; o valor é co-criado em múltiplos pontos de interação; os 

consumidores escolhem a firma central e o ambiente interativo para as experiências da co-

criação de valor; os consumidores extraem os lucros das empresas; a experiência é a marca; a 
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marca é co-criada e envolta em experiências. É importante salientar que o fórum é o meio que 

estabelece um novo ponto de vista que permite aos clientes ativamente co-construir valores 

únicos para si próprios (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004c). 

 Prahalad (2004) acrescenta a discussão da co-criação elementos que ratificam a 

relevância da interação, bem como demonstra o desejo dos clientes em buscar novas formas 

de se relacionar com a empresa. De acordo com autor existem três forças que estão 

promovendo essa transformação: a conectividade ubíqua que permite o consumidor manter-se 

informado e conectado em rede; a convergência de tecnologias; e a globalização da 

informação. A partir dessas forças algumas implicações podem ser evidenciadas. Em primeiro 

o consumidor não está isolado, as comunidades criadas por consumidores, seja online ou 

presencial, são uma parte importante do processo de criação de valor, uma vez que 

contribuem no desenvolvimento de produtos ou elaboração de novos canais de distribuição. A 

segunda implicação seria que a co-criação de valor é o resultado das interações, ou seja, a 

experiência é proveniente da co-criação. Dessa forma, os produtos e serviços são as 

circunstâncias sobre a qual as experiências são co-criadas. A terceira implicação refere-se a 

necessidade de se estabelecer novos blocos para co-criação de valor. Estes novos blocos são o 

diálogo, o acesso e transparência a informação (eliminar a simetria da informação entre 

cliente e empresa), e a avaliação do risco. Por fim, a última implicação trata da 

impossibilidade de uma única empresa proporcionar uma completa experiência de co-criação. 

Um conjunto de empresas conectadas em rede precisam trabalhar conjuntamente para 

conceder uma verdadeira experiência de co-criação (PRAHALAD, 2004). 

 Face ao exposto, os principais aspectos que envolvem o consumidor na lógica 

orientada ao serviço referem-se: a experiência, a co-criação de valor, a importância das 

comunidades, e a necessidade de empresas organizadas em rede. Com base nesses aspectos, 

Prahalad e Ramaswamy (2004c) observaram que as empresas cuja lógica dominante do 

produto foi deslocada para uma visão orientada para a experiência e co-criação passaram a se 

beneficiar de novas oportunidades no mercado. Esse deslocamento permitiu encontrar novos 

desafios, tais como: o significado da marca no contexto da experiência; o papel das transações 

e dos fóruns de interações; e da inovação (PRAHALAD, 2004). 

 Grönroos (2011) também salientou a importância da co-criação na Lógica Dominante 

do Serviço, e argumentou que a co-criação de valor é possível apenas em situações na qual 

exista interação entre empresa e consumidor. Se as interações não se manifestarem, nenhum 

valor será possível pela co-criação. Entretanto, é imprescindível enfatizar, que a mera 

existência de interações não assegura que a empresa esteja automaticamente envolvida em um 
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processo de co-criação de valor.  Grönroos (2011) ainda coloca que as interações da empresa 

com o consumidor pode surtir dois impactos: uma positiva (criação de valor), e outra negativa 

(destruição do valor). Nesse sentido, é relevante entender que as interações são uma 

importante plataforma que pode favorecer o processo de criação de valor. 

 Outros autores buscaram analisar a co-criação do ponto de vista estratégico e 

operacional. Nessa linha de raciocínio Karpen, Bove e Lukas (2012) verificaram que a 

interação é o principal elemento da co-criação de valor na Lógica Dominante do Serviço. Por 

isso, os autores propõem um conjunto de capacidades interacionais essenciais para a empresa 

adotar, visando facilitar e aumentar o valor para o consumidor. De acordo com Karpen, Bove 

e Lukas (2012), a partir da literatura sobre a Lógica Dominante do Serviço foi possível 

identificar as seguintes capacidades interacionais: capacidade de interação individualizada 

(habilidade organizacional em compreender os processos de integração de recursos, 

contextos, e os resultados desejados pelos clientes e outros parceiros da rede de valor); 

capacidade de interação relacional (habilidade da organização em aumentar a conexão social e 

emocional com os clientes e outros parceiros da rede de valor); capacidade de interação ética 

(habilidade da empresa em agir de uma maneira justa e não oportunista para os seus clientes e 

outros parceiros da rede de valor); capacidade de interação fortalecida (habilidade da empresa 

em permitir o consumidor e outros parceiros moldar o contexto e a natureza da transação); 

capacidade de interação desenvolvimentista (habilidade da empresa em ajudar os clientes e 

outros parceiros a desenvolver competências e conhecimento), por fim, a capacidade de 

interação conjunta (habilidade organizacional em facilitar o processo de coordenação e 

integração dos processos que envolvem os serviços, clientes e outros parceiros). 

 Lusch, Vargo e O’Brien (2007) constataram que as empresas conquistam vantagem 

competitiva através da co-criação de atividades em conjunto com os clientes e parceiros da 

cadeia de valor. A interação proveniente da co-criação estimula as organizações identificar 

alternativas criativas para competir por meio do serviço. Ainda segundo os autores existem 

seis fatores chaves que ajudam identificar o papel e a profundidade da interação do 

consumidor no processo de co-criação da oferta. O conhecimento e adoção de cada fator 

podem ajudar as empresas a desenvolver serviços inovadores que, por sua vez, resultará em 

vantagem competitiva sustentável. Os seis fatores chaves são: Expertise (é mais provável o 

consumidor participar do processo de co-criação quando este possuir expertise a respeito do 

serviço ou oferta); Controle (a co-criação é mais comum quando o consumidor deseja exercer 

controle de parte do processo ou o resultado do serviço); Capital físico (a co-criação é mais 

provável de ocorrer em situações no qual o consumidor disponha do capital físico para 
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interagir com o processo ou a oferta); Assumir riscos (a co-criação envolve assumir riscos 

físicos, psicológicos, e sociais); Benefícios psicológicos (uma das principais razões para o 

consumidor participar da co-criação é a satisfação ou prazer obtido da interação); por fim, 

Benefícios econômicos (muitos consumidores participam da co-criação por reconhecer uma 

relação positiva do custo-benefício da experiência).  

 

2.2.1 Valor de Marca em Serviços 

 

 As recentes pesquisas evidenciam que importantes trabalhos foram elaborados com o 

objetivo de explorar modelos conceituais capazes de auxiliar os profissionais de marketing em 

compreender como os consumidores pensam e respondem a marca (O’CASS; GRACE, 

2004), permitindo, por consequência, implementar atividades efetivas de marketing centrada 

no consumidor e conquistar vantagem competitiva através da diferenciação (KELLER, 2006). 

No entanto, esses modelos concentram suas proposições conceituais em marcas orientadas aos 

bens tangíveis, desconsiderando por completo ou em parte as particularidades relacionadas 

aos serviços (KRISHANAN; HARTLINE, 2001). Apesar disso, alguns pesquisadores 

argumentam que os seus modelos de marca podem ser aplicados para produtos e serviços 

(KELLER, 1993; DE CHERNATONY; RILEY, 1997). De acordo com esses autores os 

modelos com dupla possibilidade de aplicação possuem dimensões comuns que contemplam 

as duas áreas.  

De Chernatony e Segal-Horn (2003) reconhecem a importância da marca para o setor 

de serviços, porém, verificaram essa forte tendência em buscar modelos de marca 

desenvolvidos para o setor de produtos. De acordo com os autores esse é um dos motivos pelo 

fracasso da construção de marcas para empresas centradas no serviço. Segundo Berry (2000) 

esses modelos e as suas possíveis aplicações podem ser questionados com base nos princípios 

do marketing, pois, tanto o produto quanto os serviços apresentam inconsistências 

consideráveis entre eles. Em concordância com Berry, os pesquisadores Tax e Stuart (1997) 

afirmam que a essência central de um produto é profundamente diferente de um serviço, na 

medida em que a essência central de um serviço é mais complexa e envolve muitos processos, 

pessoas e instalações. Já na visão dos pesquisadores De Chernatony e MacDonald (1998) a 

execução de estratégias da marca para serviços requer considerações mais profundas, devido 

aos fatores da intangibilidade, da qualidade percebida, e das diversas interfaces pelas quais o 

consumidor interage com a marca (serviço).  
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 Onkvist e Shaw (1989) argumentam que o desenvolvimento da marca nos serviços é 

mais crítico que nos bens tangíveis. Os autores colocam que isso ocorre pelo fato dos 

consumidores perceberem os serviços como commodities e, além disso, pelo serviço ser de 

natureza intangível dificulta os consumidores avaliar a qualidade do mesmo. Desse modo, 

associar uma marca ao serviço pode ajudar os consumidores se sentirem seguros quanto a 

qualidade e uniformidade do serviço prestado (BERRY, 2000). Ademais, construir marcas 

mais fortes para o setor de serviços pode diferenciar competitivamente uma empresa dos seus 

concorrentes, assim como, descaracterizar a percepção de que todos os serviços são 

commodities.  

Bharadwaj, Varadarajan e Fahy (1993) também apontam que o desenvolvimento da 

marca pode ser mais importante para os serviços que para os produtos, em função da 

complexidade enfrentada pelos consumidores em adquirir serviços. Na visão dos atores as 

características únicas do serviço dificulta a avaliação do conteúdo e qualidade do serviço 

antes, durante e depois do consumo pelo consumidor. Posto isso, a marca pode ajudar a 

reduzir o risco associado à aquisição e consumo dos serviços. Diante dessas diferenças, é 

possível inferir que a avaliação dos consumidores sobre o valor da marca em serviços difere 

dos bens tangíveis. Dessa forma, mediante as características exclusivas do serviço e o 

crescente interesse pela área, é de imperativa relevância estudar a influência dessas 

singularidades na construção do valor da marca de uma empresa orientada a serviços. 

 De acordo com Krishanan e Hartline (2001) tanto os bens tangíveis quanto os serviços 

possuem atributos que são analisados pelos consumidores no processo de compra. Esses 

atributos são: experiência, busca, e credibilidade. Os atributos de busca, tal como o nome da 

marca e o preço, incluem características do produto (serviço) que os consumidores podem 

identificar e avaliar antes de adquiri-lo. Já os atributos de experiência (diversão e emoção) são 

características dos produtos (serviços) que podem ser discriminados e avaliados somente após 

a aquisição ou durante o consumo. O último atributo nomeado de credibilidade trata das 

características do produto (serviço) que os consumidores não podem determinar ou avaliar 

mesmo após o consumo ou aquisição. Kimpakom e Tocquer (2010) apontam que a maioria 

dos bens tangíveis se destacam nos atributos de busca e experiência, enquanto que a maioria 

dos serviços estão associados a atributos de experiência e credibilidade. Por consequência, os 

consumidores conseguem avaliar as características dos serviços somente durante ou depois do 

consumo.  

 Devido a essa dificuldade em estabelecer avaliações antes de adquirir o serviço, os 

consumidores terminam por confiar em vestígios extrínsecos, como o nome da marca 
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(KINARD; CAPELLA, 2006). A confiança nesses vestígios extrínsecos ocorre em função da 

redução dos custos em verificar a qualidade de uma oferta associada a uma marca, em 

comparação aos custos incorridos para efetuar uma busca, ou seja, é mais fácil para o 

consumidor avaliar o reconhecimento de determinada marca, do que realizar uma extensiva 

pesquisa sobre as características dos produtos que a mesma comercializa. Portanto, quando os 

vestígios intrínsecos são difíceis de discernir, o custo da busca é alto, e neste caso os 

consumidores confiam nos vestígios extrínsecos (MILES; MANGOLD, 2004). Esse tipo de 

situação ocorre com frequência em ofertas cujo mercado seja orientado ao serviço. Neste 

caso, os consumidores estão mais dispostos a confiar nos vestígios extrínsecos (a marca) para 

ajudar no processo de compra. Isso acontece, devido aos consumidores não conseguirem 

julgar o desempenho mesmo após o consumo do mesmo. Por conseguinte, conforme afirmam 

Krishanan e Hartline (2001), é esperado que os consumidores atribuam mais confiança a 

serviços cuja marca da empresa seja reconhecida, eliminando, assim, etapas no processo de 

decisão de compra. 

 Face ao exposto, é possível ratificar que a avaliação das marcas de serviços pelos 

consumidores é veementemente mais complexa que estimar a marca de bens tangíveis. As 

características únicas dos serviços combinados pelo crescente interesse pela área marketing de 

serviços impulsionaram a importância do valor da marca como um imperativo para entender a 

gestão das marcas centradas nos serviços (O’CASS; GRACE, 2004). Apesar de recentes, 

algumas pesquisas foram realizadas com o objetivo de identificar os antecedentes e dimensões 

do valor da marca em serviços, conforme exposto no quadro 2.9. 

  

Quadro 2.9 – Dimensões e antecedentes do valor de marca em serviços. 

Autor/Tipo de Estudo Dimensões 

Berry (2000) – Estudo 

Conceitual 

Lembrança da Marca; Significado de 

Marca; Marca Apresentada pela Empresa; 

Comunicações Externas de Marca; 

Experiência do Consumidor com a 

Empresa; Valor de Marca. 

Brand Awareness; Brand Meaning; 

Company’s Presented Brand; External 

Brand Communications; Customer 

Experience with Company; Brand 

Equity. 

Brodie, Glyn e Little 

(2006) – Estudo 

Conceitual 

Interação (Co-criação de experiência); 

Externo (Proposição de Valor); Marcas 

(Relacionamento em Rede); Interno 

(Experiência e Significado). 

Interaction (Co-creation and 

Experience); External (Value Promises); 

Brands (Network Relationships); 

Internal (Meaning and Experience) 

De Chernatony e 

Dall’Olmo Riley 

(1999) – Estudo 

Conceitual 

Capacidades Funcionais; Aspectos 

Simbólicos; Nome; Serviço; Proteção 

Legal. 

Functional Capabilities; Symbolic 

Features; Name; Service; Legal 

Protection. 

Keller (1993, 1998) – 

Estudo Conceitual. 

Consciência da Marca (Reconhecimento e 

Lembrança); 

Imagem da Marca; Associações à Marca. 

Brand Awareness (Recall and 

Recognition); Brand Image; Brand 

Associations. 

Grace e O’Cass (2004, 

2005) – Estudo 

Evidência de Marca; 

Comunicação de marca; Satisfação; 

Brand Evidence; Brand Hearsay; 

Satisfaction; Brand Attitude; Brand 
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Empírico Atitude à Marca; 

Veredito de Marca. 

Veredict. 

Gonçalves (2009) – 

Estudo Empírico 

Evidência de Marca; Experiência com a 

Marca; Atitude de Marca; Valor de Marca. 

Não se aplica 

Gonçalves, Garrido e 

Damacena (2010) – 

Estudo Conceitual 

Marca Apresentada pela Empresa; 

Comunicação Externa; Personalidade de 

Marca; Experiência do Consumidor com a 

Empresa; Co-criação; Lembrança de 

Marca; Significado de Marca; Valor de 

Marca. 

Não se aplica 

Fonte: Organizado pelo autor. 

 

 Outros pesquisadores apresentaram modelos conceituais do valor da marca para 

serviços considerando setores específicos. A seguir serão explicitadas e discutidas as 

principais contribuições atinentes ao tema valor da marca em serviços. O quadro 2.10 

apresenta de forma resumida essas contribuições. 

 

Quadro 2.10 – Principais contribuições relacionadas ao tema valor de marca em serviços. 

Autores Contribuições Críticas 

Berry (2000)  Primeiro modelo de valor da marca específico para 

serviços; 

 Modelo de referência para diversos estudos sobre 

valor de marca em serviços; 

 Definiu as principais dimensões e antecedentes do 

valor de marca para serviços. 

 Amostra constituída de 

gestores e consultores de 

marcas; 

 Não realizou testes empíricos; 

 Não considerou a percepção 

dos consumidores. 

Brodie, Glyn e 

Little (2006) 
 Integraram a Lógica Dominante de Serviço nos 

modelos de construção da marca; 

 Criaram um modelo conceitual denominado 

Triângulo Valor-Relacionamento-Marca do Serviço; 

 Identificaram a relevância da marca de serviço como 

responsável pela co-criação de valor para os 

consumidores; 

 Reconheceram que experiência obtida pela prestação 

do serviço desempenha um papel crítico na formação 

do valor da marca; 

 Identificaram a importância das interações no 

processo de co-criação. 

 Não consideraram na amostra 

as percepções dos 

consumidores; 

 Não realizou testes empíricos; 

 Não validou o modelo 

proposto. 

De Chernatony e 

Dall’Olmo Riley 

(1999) 

 Elaboraram o modelo denominado duplo vórtice; 

 Foi um dos primeiros estudos a identificar as 

principais dimensões das marcas no contexto dos 

serviços. 

 Não consideraram na amostra 

as percepções dos 

consumidores; 

 Não realizou testes empíricos. 

Keller 

(1993,1998) 
 Criou o modelo denominado Conhecimento da 

Marca; 

 Modelo baseado nas perspectivas do consumidor; 

 Modelo aplicável tanto para produtos quanto 

serviços; 

 Estabeleceu dimensões amplamente empregadas pela 

comunidade acadêmica e profissional. 

 Não realizou testes empíricos. 

 Não validou o modelo 

proposto. 

O’Cass e Grace 

(2004, 2005) 
 Criou o modelo denominado Veredito da Marca; 

 Empregou uma abordagem tanto qualitativa quanto 

quantitativa; 

 Traz contribuições significativas no que tange a 

identificação e validação das dimensões da marca em 

serviços na percepção dos consumidores; 

 não consideraram as interações 

entre os consumidores e a sua 

influência na construção direta 

ou indireta da marca; 

 o modelo proposto procura 

operacionalizar as dimensões 
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 Proporciona uma visão mais completa da gestão de 

marcas em serviço. 

de marca, e não propor uma 

alternativo de Brand Equity. 

Gonçalves (2009)  Propôs e testou um modelo de valor da marca no 

contexto de serviços; 

 Trabalho realizado no Brasil; 

 Validou no contexto brasileiro escalas amplamente 

empregadas em pesquisas internacionais.   

 A amostra não permite 

estabelecer generalizações; 

 Importantes construtos não 

foram considerados no modelo 

(co-criação e as interações 

sociais). 

Gonçalves; 

Garrido e 

Damacena (2010) 

 Desenvolveram um modelo conceitual de marca em 

serviços; 

 Modelo de valor de marca baseado na Lógica 

Dominante do Serviço; 

 Modelo incluiu a Personalidade de Marca e a Co-

criação; 

 Modelo representa a mudança de uma lógica baseada 

em produtos para um novo paradigma orientado a 

serviços. 

 Não discutem os efeitos das 

interações sociais; 

 Não realizou testes empíricos. 

 Não validou o modelo 

proposto. 

Trinta (2006)  Elaborou um modelo conceitual de valor de marca 

no contexto de serviços; 

 Trabalho realizado no Brasil; 

 Verificou a aceitabilidade do modelo por meio de 

entrevistas com executivos de marketing. 

 Não realizou testes 

empíricos. 

 Não validou o modelo 

proposto. 

 Não considerou as 

interações sociais e as 

experiências com a marca. 

Fonte: Organizado pelo autor. 

 

Berry (2000) foi o primeiro pesquisador a propor um modelo de valor da marca 

específico para serviços considerando empresas de alto desempenho, e o referido trabalho é 

considerado medular para os investigadores do tema. Segundo Berry (2000) o valor da marca 

compreende duas dimensões: lembrança da marca e o significado da marca (imagem da 

marca), os quais têm como antecedentes a marca da empresa, as comunicações externas de 

marca e a experiência do consumidor com a empresa, conforme Figura 2.2. Segundo o autor a 

diferença entre o modelo proposto por ele, e o modelo de bens tangíveis se refere ao seu tipo, 

ou seja, em relação ao grau ou impacto da interação humana. 

 

Figura 2.2 – Modelo de mensuração de brand equity de serviços. 

Fonte: Berry (2000), tradução nossa. 
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Conforme se pode observar na figura 2.2, as linhas contínuas indicam relações 

primárias, enquanto que as linhas pontilhadas demonstram impactos secundários. A 

lembrança da marca é consequência dos esforços de apresentação da marca pela empresa, 

através da propaganda, do visual das instalações, da aparência dos prestadores de serviços, 

nome da empresa, e o logotipo (imagem). Outro fator que impacta de maneira secundária o 

conhecimento da marca é denominada de comunicações externas de marca, que se refere às 

informações recebidas pelos consumidores sobre o serviço e não são controladas pela 

organização, tal como: o boca-a-boca (word-of-mouth) e a publicidade (BERRY, 2000). Já a 

segunda dimensão, significado da marca, é influenciada essencialmente pela experiência do 

consumidor com a empresa, e a mesma representa a percepção dominante do consumidor 

sobre a marca, isto é, um retrato instantâneo que o consumidor possui sobre a marca e as suas 

associações. É relevante considerar essa influência, em função das empresas orientadas a 

serviços dependerem do desempenho humano e grande quantidade de colaboradores para 

entregar a oferta, por isso, a experiência desempenha um papel fundamental na construção da 

marca (BERRY, 2000). Portanto, a distinção entre a lembrança e o significado é a experiência 

do consumidor com a empresa. 

 O modelo proposto por Berry (2000) é amplamente referenciado e agrupou 

significativas contribuições, servindo de inspiração para diversos estudos circunscritos sobre a 

mesma temática. Todavia, alguns estudiosos (GRACE; O’CASS, 2005, MACKAY, 2001) 

deferem críticas ao seu trabalho, sobretudo, ao fato da pesquisa não realizar testes com base 

na percepção ao consumidor. Berry (2000) definiu como amostra gestores e consultores de 

grandes marcas de serviço. Essa escolha prejudica a validação do modelo, pelo fato da 

proposta conceitual se fundamentar no valor da marca orientado ao consumidor. 

 Brodie, Glyn e Little (2006) reconhecem que a marca desempenha um papel central na 

criação de valor para os negócios orientados a serviço. Por isso, os autores investigaram a 

possibilidade de integrar a Lógica Dominante de Serviço nos modelos de construção da 

marca. Para tanto, os pesquisadores desenvolveram uma teoria baseada na Lógica Dominante 

de Serviço integrada aos conceitos do valor da marca, valor para o consumidor e valor da 

rede. A partir da referida integração, Brodie, Glyn e Little (2006) elaboraram um modelo 

conceitual denominado de Triângulo Valor-Relacionamento-Marca do Serviço. Esse modelo 

enaltece a relevância da marca de serviço como responsável por co-criar valor para os 

consumidores e stakeholders de uma empresa. Isto é, a marca como mediadora da relação é o 

elemento principal na interação (co-criação de experiência e significado) da organização com 
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o público interno (possibilita experiência e significado) e externo (promessas por meio da 

proposição de valor), conforme Figura 2.3. 

 O modelo Triângulo Valor-Relacionamento-Marca do Serviço é derivado em parte 

pelo modelo de valor da marca de serviço proposto por Berry (2000). Segundo o autor quando 

o serviço é o elemento central da oferta, o serviço se torna a marca da empresa e, por isso, a 

experiência obtida pela prestação do serviço desempenha um papel crítico na formação do 

valor da marca, criando o significado da marca. A outra parte do modelo sugerido por Brodie, 

Glyn e Little (2006) busca inspiração nos achados de Prahalad (2004), que enalteceu a 

importância das interações no processo de co-criação centrada na experiência bilateral entre a 

organização e os clientes. Por fim, a última parte do modelo tem como fonte o trabalho de 

Webster’s (2000), o qual argumentou que a marca cria valor através de um conjunto de 

relacionamentos em rede. A partir dos três pesquisadores supracitados, Brodie, Glyn e Little 

(2006) expandiram o modelo de Berry’s ao incluir as experiências de relacionamento em rede 

como uma dimensão central na criação de valor da marca nas economias de serviço. 

 

Figura 2.3 – Valor-relacionamento-marca do serviço. 

 
Fonte: Adaptado de Brodie, Glyn e Little (2006), tradução nossa. 

 

 Considerando o modelo proposto baseado na nova Logica Dominante de Serviço, é 

possível observar que a grande contribuição do modelo é mostrar que as marcas de serviço 

facilitam e mediam o processo de experiências que conduzam à co-criação de valor, 

fornecendo sistemas de sinais que simbolizam o significado de rede de marketing, assim 

como, é um recurso fundamental que a empresa utiliza para desenvolver as competências 

baseadas em serviços e a vantagem competitiva. 

 

Empresa Funcionários 

Clientes, consumidores e 

stakeholders 

Marcas 

(e empresa) 
Facilitando e mediando 

a relação 

Interação 
Co-criação de experiência e 

significado 

Interno 
Possibilita experiência e 

significado 

Externo 
Faz promessas por meio da 

Proposição de valor 
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De Chernatony e Dall’Olmo Riley (1999) contribuíram nos primórdios dos estudos 

sobre marcas no serviço, ao propor o modelo da marca denominado duplo vórtice baseado nas 

pesquisas de modelos mentais usados pelos consultores. O referido trabalho adotou uma 

abordagem qualitativa pelo qual vinte entrevistas semiestruturadas foram aplicadas aos 

consultores de marca da Inglaterra. O propósito da entrevista foi verificar a percepção dos 

consultores a respeito do papel da marca, bem como averiguar se os consultores possuem as 

mesmas convicções sobre os componentes ou dimensões de uma marca. Após a coleta dos 

dados, concernente a percepção dos consultores sobre os elementos da marca, De Chernatony 

e Dall’Olmo Riley (1999) observaram que as dimensões mais citadas pelos entrevistados 

foram: capacidades funcionais, aspectos simbólicos, nome, serviço, e proteção legal. 

 De Chernatony e Dall’Olmo Riley (1999) e Berry (2000) apresentaram relevantes 

opiniões sobre a relação entre os consumidores de serviços e as marcas das organizações.  

Porém, ambos os trabalhos foram elaboradores por meio de entrevistas com consultores de 

marcas ou professionais de marketing que emitiram suas opiniões, percepções e análises sobre 

as dimensões e conteúdos de uma marca orientada a serviço. Estes dois trabalhos de 

referência não consideram na amostra as respostas ou percepções dos consumidores, 

desconsiderando os principais interessados nas transações dos serviços e que poderiam 

apontar elementos reveladores da natureza das interações e experiências que resultam em 

marcas mais fortes e favoráveis.  

 Já o pesquisador e consultor Keller (1993,1998) elaborou o seu constructo 

denominado conhecimento da marca (Brand Knowledge) com base nas perspectivas do 

consumidor, sem considerar a opinião dos gestores, colaboradores ou especialistas da área. 

Vale salientar que esse modelo é aplicável tanto para produto quanto serviços, portanto, não 

foi proposto pensando exclusivamente nas particularidades das empresas de serviços. O 

modelo de conhecimento da marca compreende dois importantes componentes, a saber: 

consciência da marca (Brand Awareness) e imagem da marca (Brand Image). Segundo Keller 

(1998) para a empresa aumentar o valor da marca baseado no consumidor é imprescindível 

que o consumidor esteja consciente e tenha familiaridade com a oferta (consciência da 

marca), e consiga manter associações forte, favoráveis e únicas em comparação a outras 

marcas oferecidas na mesma categoria (imagem da marca).  

Outro componente destacado por Keller (1998) são os diferentes tipos de associações 

de marca (Brand Associations), que podem se manifestar na forma de atributos relacionados 

aos produtos (componentes da função básica do produto solicitados pelo consumidor, ou 

atributos básicos relacionados ao serviço) ou atributos não relacionados ao produto (são todos 
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os outros atributos que são externos a função ou processo central da oferta que envolve o 

produto ou serviço, classificados em quatro categorias: preço, personalidade da marca, 

imagens de uso, sentimentos e experiências). Segundo Keller (1998) os atributos não 

relacionados aos produtos, tal como os sentimentos e experiências, se tornaram importantes 

elementos na avalição da marca pelos consumidores. No contexto dos serviços, Padgett e 

Allen (1997) identificaram uma contribuição significativa da experiência na avaliação das 

marcas centradas em serviço, isso ocorre, devido a produção e o consumo ocorrem 

simultaneamente. Segundo os autores a experiência é consequência da contínua construção de 

significados associados ao comportamento, pensamentos, e sentimentos que se manifestam no 

decorrer do consumo que, por consequência, impacta a percepção dos consumidores quanto à 

imagem da marca. 

O’Cass e Grace (2004) argumentam sobre a importância da pesquisa para entender 

melhor as marcas orientadas ao serviço e a sua influência na percepção dos consumidores.  O 

objetivo principal do estudo realizado pelos referidos autores foi investigar a percepção dos 

consumidores em relação às associações da marca de um determinado serviço, bem como as 

atitudes e intenção do uso de uma marca de serviços. Para tanto, os pesquisadores adotaram 

uma estratégia metodológica em parte qualitativa seguida de modelagem quantitativa. Do 

ponto de vista qualitativo, foi realizado um conjunto de entrevistas não estruturadas visando 

definir as dimensões mais relevantes da marca na percepção dos consumidores, em seguida 

adotaram uma entrevista estruturada com o objetivo de verificar a importância de cada 

dimensão identificada na fase anterior. Posteriormente, foi aplicado um questionário cuja 

atribuição foi identificar e medir a importância das dimensões da marca no processo decisório 

dos consumidores, assim como, a atitude da marca, e a intenção de uso. Os questionários 

foram aplicados junto aos usuários de bancos, pois, este setor manifesta as características 

essenciais da oferta de um serviço.  

Após as análises dos dados, O’Cass e Grace (2004) identificaram dimensões chave na 

percepção dos consumidores ao considerar uma marca de serviço, tais como: experiência com 

a marca, serviço básico ou central, sentimentos, servicescape, publicidade, propaganda, preço 

e marca. E concluíram que as associações da marca de serviço influencia a atitude da marca 

que, por conseguinte, influencia a intenção do uso da marca. O estudo elaborado por O’Cass e 

Grace (2004) traz contribuições significativas no que tange à identificação e validação das 

dimensões da marca em serviços, procurando junto aos consumidores elucidar os fatores ou 

componentes formadores da marca. Entretanto, os autores não propõem um modelo de 

avaliação e gestão do valor da marca para serviços, restringindo os estudos à exposição de 
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componentes que podem influenciar a mesma. Dessa forma, os gestores não podem 

diagnosticar e avaliar quais dessas dimensões gerariam um efeito positivo ou negativo para 

reputação da empresa. 

Grace e O’Cass (2005) revisaram o modelo citado anteriormente e trouxeram novos 

insights para propor um modelo de marca para serviços, apresentado na Figura 2.4. Esse novo 

trabalho procurou investigar as dimensões da marca de serviços, e a sua relação com as 

variáveis de resposta do consumidor, tais como: atitude à marca, satisfação, e a intenção 

futura de compra. Para tanto, os pesquisadores conduziram uma série de entrevistas junto aos 

consumidores visando referendar as dimensões apontadas na literatura, e adotaram a técnica 

survey para estudar as hipóteses do modelo denominado Veredito da Marca. Com base na 

survey, 510 consumidores de bancos e lojas de varejo, interceptados em shopping center, 

responderam adequadamente ao questionário, permitindo aos autores analisar os dados através 

da modelagem em equações estruturais com estimação PLS (partial least squares-path 

modeling). 

 

Figura 2.4 – Modelo do veredito da marca. 

 
Fonte: Adaptado de Grace e O’Cass (2005), tradução nossa. 

 

 O modelo conceitual de Veredito da Marca foi desenvolvido exclusivamente para 

avaliar o valor da marca de serviços. Os principais elementos constituintes do modelo foram 

derivados de estudos preliminares sobre gestão de marcas e comportamento do consumidor e, 
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posteriormente confirmados através de uma pesquisa qualitativa (GRACE; O’CASS, 2005). 

Conforme a figura 2.4, o modelo consiste de cinco construtos essenciais, a saber: veredito de 

marca, atitude à marca, satisfação, evidência de marca, e comunicação de marca. O veredito 

de marca é influenciado diretamente pela atitude à marca, a qual possui como antecedentes a 

evidência de marca, comunicação de marca e satisfação. Ademais, o modelo proposto também 

demonstra a relação direta entre comunicação de marca e evidência de marca, evidência de 

marca e satisfação, e comunicação de marca e satisfação. 

 De acordo com Grace e O’Cass (2005) algumas das relações apresentadas pelo modelo 

já foram confirmadas em pesquisas anteriores sobre serviços ( a relação entre satisfação e 

atitude, e a relação entre atitude de marca e intenções comportamentais), porém, o modelo de 

Veredito da Marca proporciona uma visão mais completa da gestão de marcas em serviço, por 

meio da inclusão e interação de elementos que nunca foram avaliados concomitantemente. 

Dessa forma, os autores identificaram dimensões-chave da marca (evidência de marca) e 

variáveis de interação (comunicação de marca) relevantes para o estudo da marca em 

serviços, bem como analisou as suas interações com as variáveis de resposta do consumidor 

(satisfação e atitudes). Para melhor compreender as dimensões sugeridas por Grace e O’Cass 

(2005), a seguir são explicitadas e discutidas. 

 O veredito de marca é a decisão do consumidor quanto ao uso do serviço no futuro, 

assim como, a percepção positiva ou negativa em relação à marca avaliada. Já a atitude de 

marca é a disposição positiva ou negativa do consumidor frente à marca, como resultado dos 

estímulos efetuados pela marca. Neste caso, a atitude de marca representa a avaliação geral do 

consumidor mediante os estímulos da marca, e não a sua reação imediata do desempenho da 

marca. A satisfação é a resposta do consumidor considerando o desempenho do serviço 

prestado, e a verificação do atendimento ou não das expectativas do consumidor. Neste caso, 

seria a resposta imediata do desempenho da marca. Evidência de marca refere-se ao conjunto 

de associações de marca vivenciadas pelo consumidor durante a fase de busca e consumo do 

processo decisório. Evidência de marca descreve as características da marca através do nome 

da marca, preço, servicescape, serviço básico, colaboradores, e auto-imagem. Por fim, a 

comunicação de marca trata do sistema de comunicação da marca, controlado ou não pela 

organização, vivenciada pelo consumidor na fase anterior ao consumo no processo de decisão. 

Diante do exposto, verifica-se que os pesquisadores buscaram trazer novas 

contribuições aos modelos de marca para avaliação dos serviços, inserindo construtos mais 

abrangentes e interligados. Foi possível perceber que o principal foco foi a operacionalização 

e combinação das dimensões de marca que impactam a percepção dos consumidores, do que 
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propor uma métrica para mensuração da marca. Observa-se, também, que os autores não 

consideraram as interações entre os consumidores e a sua influência na construção direta ou 

indireta da marca. 

No Brasil, apenas três trabalhos desenvolveram investigações com a intenção de 

propor modelos para analisar o valor da marca em serviços. O primeiro deles é a dissertação 

elaborada por Gonçalves (2009), cujo objetivo foi propor e testar um modelo de valor da 

marca no contexto de serviços, conforme Figura 2.5. De acordo com a autora existe muita 

divergência entre os modelos de valor da marca no âmbito de serviços, e uma falta de 

consenso sobre as dimensões adequadas para aferir o valor da marca. Por isso, a pesquisadora 

formulou um modelo composto pelas seguintes dimensões: experiência com a marca, 

evidência de marca, atitude de marca e valor de marca (OBE – Overall Brand Equity). Essas 

dimensões foram levantadas com base no modelo proposto por Berry (2000), nas evidências 

apontadas pelos cientistas Grace e O’Cass (2005), e pelos achados de Yoo et al. (2000). Para 

operacionalização do estudo a pesquisa foi dividida em duas etapas: uma exploratória e outra 

descritiva. A fase exploratória visou o aprofundamento da problemática a partir da revisão 

bibliográfica, enquanto que a fase descritiva foi conduzida através de procedimentos 

estatísticos, análise de confiabilidade, validade dos dados, e modelagem por equações 

estruturais. 

   

Figura 2.5 – Modelo para mensuração do valor de marca em serviços. 

Fonte: Gonçalves (2009). 

 

 Com base no modelo proposto, Gonçalves (2009) concluiu que o mesmo é válido e 

confiável para avaliação de marcas de serviços na perspectiva do consumidor. Observou 

também que o estudo contribui para teoria, já que operacionaliza modelos consagrados sobre 

o tema, principalmente no contexto brasileiro, e amplia o conhecimento que trata de métricas 

em marketing. Gonçalves (2009) ainda destaca que o estudo permite aos gestores avaliar os 

componentes ou elementos que geram valor as suas marcas, de modo a identificar quais 

apresentam maior impacto em cada setor, auxiliando na decisão de investimentos na área de 
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marketing. Entretanto, a amostra adotada no trabalho não permite estabelecer generalizações 

para todos os setores de serviços, e considerou apenas os consumidores usuários da marca. 

Vale também ressaltar, que importantes construtos não foram agregados ao modelo, tais como 

a co-criação e as interações sociais. Pesquisas recentes demonstram que esses construtos são 

essenciais nas economias digitais cujas transações inserem o consumidor como participante 

ativo do processo de oferta e consumo do serviço. Portanto, é essencial considerar tanto o 

efeito das interações sociais quanto o envolvimento do cliente nos modelos de construção da 

marca orientada a serviços. 

 O segundo trabalho é uma atualização da pesquisa efetuada pela Gonçalves (2009). 

Nesta versão renovada elaborada pelos autores Gonçalves, Garrido e Damacena (2010), o 

objetivo da investigação foi propor um modelo conceitual que identificasse os antecedentes 

do valor da marca com base na nova perspectiva em serviços. Esse modelo foi instigado pelos 

achados de Vargo e Lusch (2004a) que propuseram uma nova lógica para a compreensão da 

essência do marketing, afirmando que os serviços constituem o cerne das atividades 

mercadológicas. A partir dessa constatação, os pesquisadores apresentaram uma nova 

abordagem denominada de Nova Lógica Dominante do Serviço. O modelo proposto também 

buscou inspiração nos achados de Brodie, Glynn e Little (2006), os quais apontaram que a 

marca representa uma importante lacuna no estudo de Vargo e Lusch (2004a). Segundo 

Brodie, Glynn e Little (2006) a marca é um recurso que cria valor para o consumidor e, por 

isso, é crucial incluir a marca nas premissas da nova lógica. A partir dessas constatações, 

Gonçalves, Garrido e Damacena (2010) desenvolveram um modelo conceitual de marca em 

serviços através de uma pesquisa exploratória e conceitual. 

 A composição dos construtos do modelo tem como base a proposta de Berry (2000) 

com os elementos: marca apresentada pela empresa, comunicação externa e experiência do 

consumidor com a empresa. E incluiu a Personalidade de Marca (AAKER, J., 1997) e a Co-

criação (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a) como novos elementos integrantes do 

modelo. De acordo com Gonçalves, Garrido e Damacena (2010) esse modelo representa a 

mudança de uma lógica baseada em produtos para um novo paradigma orientado a serviços, 

cuja interação é o elemento central. Ainda na visão dos pesquisadores os consumidores 

participam cada vez mais nas decisões sobre os produtos, serviços e criação de valor. De 

modo a ajudar os gestores a identificar e atuar sobre a melhora dos processos de oferta e 

prestação de serviço, assim como aperfeiçoar o processo decisório nos investimentos 

mercadológicos. Face ao exposto, observa-se que os autores inseriram importantes construtos 

que foram desconsiderados na primeira proposição, porém, não discutem os efeitos das 
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interações sociais entre os consumidores e o impacto no valor marca. Cabe também ressaltar 

que o modelo de mensuração da marca não foi testado e validado, por isso, seria relevante 

ratificar a proposta através de estudos empíricos. 

 O terceiro trabalho realizado em âmbito nacional é considerado pioneiro no Brasil, 

pois foi à primeira investigação científica direcionada a estudar as marcas no contexto de 

serviços. O objetivo da pesquisa de doutoramento elaborado pelo cientista José Luiz Trinta 

pode ser dividida em duas: primeiro propor um modelo integrativo de avaliação de marca de 

serviços baseado no consumidor, e o segundo verificar sua aceitabilidade em um grupo de 

executivos de empresas brasileiras circunscritas ao setor de serviços (TRINTA, 2006). De 

acordo com o autor os textos que tratam do tema modelo de avaliação de marcas na 

perspectiva do consumidor não consideram os serviços como foco principal, por isso é 

pertinente sugerir um modelo de avaliação que respeite as características e complexidades 

inerentes à natureza dos serviços.  

O modelo integrativo de avaliação de marca em serviços proposto por Trinta (2006) 

abrange cinco dimensões do Brand Equity, a saber: conhecimento da marca, distinção da 

marca, imagem da marca, importância da marca e lealdade à marca. Para atingir os objetivos 

da Tese, incialmente o pesquisador realizou uma revisão bibliográfica para analisar 

comparativamente os modelos existentes. A partir da articulação desses modelos emergiu a 

proposta conceitual de avaliação de marca. A verificação da aceitabilidade do modelo criado 

consistiu de entrevistas junto aos executivos de marketing baseadas em roteiros semi-

estruturados. Dessa forma, a pesquisa é classificada como exploratória e qualitativa. 

 Com base nas entrevistas realizadas, Trinta (2006) concluiu que o modelo integrativo 

de avaliação de marca adere à realidade e as práticas mercadológicas dos executivos 

participantes da entrevista. Segundo o autor a pesquisa também contribuiu para o 

enriquecimento teórico na área de marcas e serviços no contexto brasileiro. Porém, não é 

possível estabelecer generalizações, uma vez que o modelo não passou por testes empíricos 

para validação, ou seja, as técnicas quantitativas multivariadas foram preteridas pelas 

abordagens qualitativas, que na visão do pesquisador se mostram mais adequadas em 

trabalhos cujo fim é exploratório. Destaca-se também a ausência de dimensões relacionadas à 

experiência do consumidor com o serviço, bem como as interações dos consumidores no 

processo de construção da marca. 
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2.3 VALOR DA MARCA E BRANDING NO ENSINO SUPERIOR (BRANDING IN 

HIGHER EDUCATION) 

 

O estudo sobre o valor da marca no ensino superior mostra-se escasso (GATFIELD; 

BRAKER; GRAHAM, 1999; GRAY; FAN; LLANES, 2003; MAZZAROL, 1998) frente as 

outras pesquisas realizadas tanto no setor industrial quanto de serviços, dentre estes se 

destacam aqueles produzidos na abrangência do turismo (XU; CHAN, 2010; BOO; BUSSER; 

BALOGLU, 2009), serviços bancários (RAMBOCAS; KIRPALANI; SIMMS, 2014; PINAR; 

GIRARD; ESER, 2012) e bens tangíveis (DAVCIK, 2013; VAN RIEL; MORTANGES; 

STREUKENS, 2005) de maneira geral.  

A investigação procedida pelos pesquisadores Gatfield, Braker e Graham (1999) 

demonstrou que as principais características apreciadas no marketing universitário são a 

reputação institucional (recursos e qualidade dos professores), a experiência de vivência no 

campus, e o acompanhamento estudantil associado ao acesso facilitado aos serviços do 

campus. Já os cientistas Gray, Fan e Llanes (2003), em um trabalho similar, verificaram que 

as dimensões essenciais para melhor posicionar a marca de uma instituição de ensino superior 

referem-se a: reputação institucional, o ambiente de aprendizagem da universidade, a 

localização, perspectivas de carreira do graduado e a integração cultural. 

Em outras pesquisas direcionadas para construção da marca no ensino superior, 

observa-se uma significativa orientação para compreender os elementos da identidade da 

marca e os efeitos da promoção na gestão da marca organizacional. Nestes estudos destacam-

se a influência do símbolo, mantra, propaganda, comunicação integrada, mascotes, e o nome 

na gestão da marca institucional (ARGENTI, 2000; JEVONS, 2006; BUNZEL, 2007). Estes 

estudos evidenciam uma expressiva preocupação relacionada com os aspectos externos da 

marca e a promoção, em contrapartida não procuram investigar a natureza das dimensões que 

podem constituir uma marca de ensino superior.  

Jevons (2006), em seu trabalho, questionou a efetividade das ações promocionais na 

gestão das marcas universitárias, e concluiu que as instituições de ensino superior 

desconhecem o que é importante para construção da marca. Do mesmo modo, considerando 

os esforços externos da marca, Bunzel (2007) verificou limitadas evidências quanto à 

contribuição desses esforços em melhorar a percepção da marca universitária. Desse modo, 

constata-se a limitação em adotar as ações externas e esforços promocionais como dimensões 

do patrimônio da marca, sem antes considerar os aspectos relevantes para os discentes e as 

suas experiências educacionais. Assim, é imprescindível ampliar a abrangência das dimensões 
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do valor da marca no ensino superior, buscando inserir outros vetores que complementem os 

elementos direcionados a promoção e comunicação. 

O pesquisador Black (2008) buscou ampliar as abordagens empregadas para entender 

o efeito da marca universitária na mente do consumidor (estudante), para isso, inseriu em seus 

estudos o conceito de promessa da marca. O autor procurou compreender o papel dos gestores 

e quadro de funcionários como agentes de confiança institucional responsáveis por entregar as 

promessas da marca universitária, uma vez que o valor da marca é determinado por aqueles 

que executam os processos e serviços organizacionais, portanto, são eles os responsáveis por 

garantir as experiências prometidas.  

Nessa perspectiva de novas abordagens, Ng e Forbes (2009) desenvolveu um modelo 

para entender a experiência universitária baseada na literatura orientada a qualidade de 

serviços. O referido trabalho permitiu compreender como as diversas partes envolvidas na 

entrega do serviço, bem como a importância dos aspectos físicos e os processos internos 

contribuem para criar a experiência de aprendizagem. Ng e Forbes (2009) ainda destacam a 

complexidade da experiência universitária, uma vez que, essa experiência é co-criada, 

emergente, desestruturada, interativa, e incerta, de tal modo que os estudantes não 

compartilham os mesmos objetivos. Por isso, os gestores precisam conhecer de maneira mais 

profunda as implicações da complexidade que envolve a visão holística da experiência 

universitária, objetivando valorizar o patrimônio das marcas universitárias (PINAR et al., 

2014). 

Whisman (2009) corrobora com a constatação de que os colaboradores e gestores são 

fundamentais para criação de uma marca universitária. O autor afirma que as instituições de 

ensino superior precisam reconhecer os seus colaboradores como um ativo fundamental para 

disseminar a marca, e conceber as experiências necessárias na elaboração e interação dos 

serviços vinculados à oferta do ensino superior. Nessa mesma linha de pesquisa, Hatch e 

Schultz (2013) investigaram o carisma da marca corporativa e a sua inserção no dia-a-dia 

organizacional, procurando elucidar as implicações dessa dinâmica no desempenho dos 

funcionários. Chapleo (2010) também reconheceu o apoio dos colaboradores como um vetor 

essencial para o desenvolvimento da marca universitária. Jeanes (2013) assevera, em seu 

trabalho sobre a moral das marcas, que os colaboradores devem exercer suas atividades de 

maneira autêntica e flexível, de modo a entregar as promessas da marca. Além disso, segundo 

o autor, a marca ajuda a delimitar o comportamento dos funcionários, indicando os valores 

que balizam a conduta diária dos mesmos.  
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De acordo com Waeraas e Solbakk (2009), a flexibilidade é uma característica 

relevante no ambiente acadêmico, isso porque, o rigoroso comprometimento corporativo e 

excesso de foco na precisão podem conduzir ao fracasso nas interações e experiências com os 

estudantes. Desse modo, um processo de recrutamento adequado é fundamental para 

promover um ambiente cuja autonomia proporcione de forma autêntica a entrega da promessa 

da marca. Nesse sentido, possuir uma visão representativa da essência organizacional é um 

pré-requisito para contratar as pessoas certas, assim como, desenvolver marcas sustentáveis e 

significativas (WHISMAN, 2007). 

Outros pesquisadores procuraram, mesmo que de maneira indireta, investigar o valor 

da marca universitária. Dentre estes se destaca a pesquisa do autor Ivy (2008) cujo objetivo do 

trabalho foi apresentar uma nova abordagem dos compostos mercadológicos na perspectiva 

dos estudantes de pós-graduação em gestão de negócios. Ivy (2008) identificou sete distintos 

fatores fundamentais que os estudantes consideram relevantes na seleção de uma universidade 

que promova o curso de pós-graduação em gestão de negócios. Esses fatores, em ordem de 

decrescente de importância, foram denominados da seguinte maneira: os programas ou 

currículo do curso, reputação institucional, preço, marketing direto (e-mail), pessoas 

(professores, profissionais de apoio e outros estudantes), promoção (propaganda de massa 

tradicional), e estrutura física (salas de aula, laboratório de informática e residência 

universitária).  

Os fatores supracitados também receberam atenção de outros pesquisadores, os quais 

empenharam seus esforços em compreender a influência ou relevância desses fatores na 

gestão da marca universitária. A seguir são apontadas algumas dessas pesquisas: Price, 

Matzdorf e Agathi (2003) direcionaram sua investigação para compreensão do impacto das 

instalações universitárias na escolha do estudante; Nicholls et al. (1995) verificaram a 

importância das pessoas (professores, estudantes, comunidade e profissionais de apoio) na 

condução do marketing institucional; Gray, Fan e Llanes (2003) pesquisaram as marcas 

universitárias no mercado asiático e constataram que o ambiente de aprendizagem, a 

reputação, e as perspectivas de carreira são as dimensões mais expressivas ponderadas pelos 

alunos de graduação do ensino superior.  

Até o momento, as pesquisas citadas sobre branding no ensino superior ajudam a 

elucidar quais são as principais temáticas relacionadas a gestão de marcas investigadas pelos 

pesquisadores. Considerando esse levantamento é possível constatar a concentração das 

investigações em temas específicos dos compostos mercadológicos ou de alguns aspectos da 

marca. A seguir são apresentadas pesquisas direcionadas exclusivamente para o Brand Equity 
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no ensino superior. Cabe ressaltar que não existem muitas referências sobre a temática no 

contexto do ensino superior, demonstrando a escassez de estudos na área. 

Com a finalidade de resumir e facilitar a compreensão dos achados, o quadro 2.11 

apresenta as principais contribuições dos autores pesquisados, bem como aponta as limitações 

dos modelos desenvolvidos. Cabe ressaltar que essas pesquisas foram identificadas a partir de 

uma extensa varredura nas bases científicas, e os trabalhos citados representam os principais 

estudos direcionados ao valor de marca no ensino superior. 

 

Quadro 2.11 – Principais contribuições e críticas dos estudos sobre valor de marca no ensino superior. 

Autores Contribuições Críticas 

Pinar et al. (2011) – 

Estudo Conceitual. 
 Propôs um modelo de criação de valor na 

educação superior com base na marca; 

 Definiu a experiência universitária como 

elemento essencial do modelo; 

 Constatou que a experiência universitária é 

formada pelos fatores centrais e de apoio. 

 Não realizou testes empíricos; 

 Não validou o modelo proposto. 

Pinar et al. (2014) – 

Estudo Empírico. 
 Validou empiricamente as dimensões do 

valor de marca universitário; 

 Validou as escalas de mensuração dos 

construtos; 

 As dimensões estão alinhadas as 

especificidades do ensino superior. 

 Não consideraram as interações 

sociais e a co-criação na 

influência da marca; 

 Não foram analisadas as relações 

entre as dimensões. 

Shahaida, Rajashekar e 

Nargundkar (2009) – 

Estudo Empírico. 

 Propôs um modelo conceitual de valor da 

marca para os cursos de pós-graduação em 

negócios; 

 Sugere duas dimensões para construção e 

gestão da marca. 

 Modelo limita-se ao ensino da 

pós-graduação; 

 Não realizou testes empíricos; 

 Não validou o modelo proposto. 

Mourad, Ennew e 

Kortam (2011) – Estudo 

Empírico. 

 Formularam um modelo conceitual de valor 

da marca no contexto do ensino superior; 

 Operacionalizou as dimensões propostas 

por Keller; 

 Modelo concebido para instituições 

públicas e privadas; 

 Estabelece relações entre as dimensões. 

 Não foram analisadas as relações 

entre as dimensões; 

 Dimensões específicas do ensino 

superior não foram 

contempladas. 

Mourad e El 

Karanshawy (2013) – 

Estudo Conceitual. 

 Propôs um modelo conceitual 

multidimensional da gestão de marcas no 

ensino superior; 

 Modelo considera os aspectos culturais e 

religiosos da região de abrangência.  

 Não realizou testes empíricos; 

 Não validou o modelo proposto; 

 Não foram analisadas as relações 

entre as dimensões. 

Syed Alwi e Kitchen 

(2014) – Estudo 

Empírico. 

 Elaborou um modelo de análise da imagem 

da marca coorporativa no contexto do 

ensino superior; 

 Modelo considera aspectos afetivos e 

cognitivos dos estudantes; 

 Validou empiricamente as dimensões 

propostas. 

 Modelo restrito ao setor público; 

 Desconsidera as dimensões 

propostas por Keller e Aaker. 

Sa’eedi et al. (2012) – 

Estudo empírico. 
 Propôs um modelo de avaliação da marca 

para uma universidade; 

 Estabeleceu quais dimensões são mais 

relevantes para a construção da marca. 

 Não foram analisadas as relações 

entre as dimensões; 

 Modelo não apropriado para 

análise do valor de marca. 

Fonte: Organizado pelo autor. 

 



85 
 

Por sua vez, o quadro 2.12 apresenta de maneira organizada as dimensões do valor de 

marca no contexto das IES, considerando as pesquisas levantadas. A partir desse quadro é 

possível constatar a multiplicidade de dimensões adotadas pelos pesquisadores, bem como as 

diferentes influências ou correntes teóricas, com as quais os autores se fundamentaram para 

definir as dimensões e antecedentes do valor de marca no contexto do ensino superior. 

   

Quadro 2.12 – Dimensões do Valor de Marca no contexto das IES. 

Autores/Tipo de Estudo Dimensões 

Pinar et al. (2011) – Estudo 

Conceitual. 
 Valores centrais: acadêmicas; 

 Valores de apoio: comunidade; esportes; aspectos estruturais. 

Pinar et al. (2014) – Estudo 

Empírico. 
 Centrais: Consciência da marca, qualidade percebida, associações à 

marca, lealdade à marca, confiança da marca, reputação, e sentimento 

da marca; 

 Suporte: Residência universitária, serviços de alimentação, serviços da 

biblioteca, desenvolvimento da carreira, e instalações físicas. 

Shahaida, Rajashekar e Nargundkar 

(2009) – Estudo Empírico. 
 Criação da marca: Filosofia da alta gestão, e estratégia da marca; 

 Marca percebida: Stakeholders maioritários, e stakeholders 

minoritários. 

Mourad, Ennew e Kortam (2011) – 

Estudo Empírico. 
 Conhecimento da marca: Promoção, e boca a boca; 

 Imagem da marca: Atributos do serviço, atributos simbólicos, e 

atributos da instituição; 

 Atributos dos consumidores: experiência; e fatores econômicos.  

Mourad e El Karanshawy (2013) – 

Estudo Conceitual. 
 Funcional: percepção dos benefícios associados à marca; 

 Social: habilidade em criar identificação com o grupo; 

 Mental: habilidade da marca em posicionar seu valor no mercado; 

 Espiritual: a percepção global e local quanto a responsabilidade social 

da instituição. 

Syed Alwi e Kitchen (2014) – 

Estudo Empírico. 
 Atributos cognitivos da marca: qualidade dos professores, instalações, 

comunicação; 

 Atributos afetivos: competência, prestígio, empatia; 

 Lealdade; 

 Imagem da marca coorporativa; 

 Satisfação. 

Sa’eedi et al. (2012) – Estudo 

empírico. 
 Elemento da Marca: nome da marca, registro da marca; 

 Identidade da marca: personificação da marca, posicionamento da 

marca, cultura, e relações da marca; 

 Brand Equity: conhecimento da marca, qualidade percebida, lealdade à 

marca, e associações à marca; 

 Utilidade da marca: capacidade da marca e vitalidade da marca. 

Fonte: Organizado pelo autor. 

 

Segundo Ng e Forbes (2009) o principal elemento da construção de uma marca 

universitária refere-se à experiência de aprendizagem como parte essencial da criação de valor 

do serviço prestado. Posto isso, as dimensões do valor da marca deveriam apreciar o efeito da 

criação de valor com base na experiência universitária, uma vez que esta poderá proporcionar 

um efeito positivo no patrimônio da marca. Nesse sentido, Pinar et al. (2011) propuseram um 

modelo que permite analisar os fatores de criação de valor na educação superior. Esse modelo 

foi denominado de ecossistema da marca. A partir desse modelo é possível reconhecer que o 
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elemento central da experiência universitária encontra-se incorporada à aprendizagem 

acadêmica (ensino e pesquisa), por isso, ela pode ser considerada o elemento essencial da 

criação de valor universitário. Dessa forma, é indispensável inserir a experiência de 

aprendizagem dos estudantes como uma das dimensões do modelo de valor da marca, visando 

capturar sua contribuição na criação de marcas universitárias. 

Além disso, Pinar et al. (2011) afirmam que os valores centrais de criação de valor são 

acompanhados por atividades de apoio, que incluem os esportes, as atividades comunitárias, e 

aspectos estruturais. Nessa linha de pensamento, Ng e Forbes (2009) também assevera que as 

atividades de suporte, tais como: processos internos, instalações do campus, e residência 

estudantil são fatores que cooperam para fortalecer a experiência de aprendizagem dos alunos. 

Por conseguinte, Ng e Forbes (2009) acreditam que as atividades de suporte ajudam a 

desenvolver os serviços acadêmicos centrais, e que ambos (atividades centrais e de apoio) de 

maneira interativa são responsáveis pela construção da experiência universitária dos 

estudantes. Face ao exposto, fica evidente que a experiência estudantil é uma combinação de 

fatores centrais (ensino e pesquisa) e de apoio (instalações, processos internos, e entre outros), 

que podem tanto aumentar o valor da marca, quanto abrandar o seu valor na percepção dos 

estudantes. Assim, seria crucial adicionar os fatores de suporte e central ao modelo de análise 

do valor da marca das instituições de ensino superior. 

A partir do modelo de ecossistema da marca, Pinar et al. (2014) desenvolveram uma 

nova pesquisa cujo objetivo foi apresentar um framework e uma escala de mensuração do 

valor de marca para universidades. Vale ressaltar, que esse trabalho é a principal referência 

bibliográfica sobre o valor da marca para as IES, pois foi o primeiro estudo publicado em uma 

revista com alto fator de impacto que identificou e validou empiricamente as dimensões do 

valor de marca universitário e as suas respectivas escalas.   

De acordo com Pinar et al. (2014) as universidades e faculdades estão recorrendo a 

construção e gestão das marcas devido a necessidade de desenvolver estratégias sustentáveis 

em mercados competitivos e complexos. Entretanto, em função das características únicas dos 

serviços, os esforços acadêmicos e profissionais para definição de um modelo de valor de 

marca até o momento não resultaram em sucesso. Do ponto de vista metodológico, os 

pesquisadores empregaram escalas de mensuração compiladas da literatura sobre Brand 

Equity, com a finalidade de identificar as dimensões centrais e de apoio da criação de valor 

universitário. Em seguida, conduziram diversos pré-testes e análise fatorial exploratória para 

assegurar que os itens da escala estão efetivamente mensurando os construtos propostos. A 
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amostra do estudo foi constituída por estudantes da Universidade de Midwestern nos Estados 

Unidos, totalizando 439 questionários válidos. 

Uma das contribuições da pesquisa realizada por Pinar et al. (2014) refere-se a 

definição das dimensões do Brand Equity no contexto universitário. Ademais, especificaram 

também as escalas responsáveis por operacionalizar cada item dos construtos. Segundos os 

autores o valor de marca universitário é constituído pelas dimensões centrais e de apoio. A 

dimensão central é formada pelas seguintes variáveis: consciência da marca; qualidade 

percebida; associações à marca; lealdade à marca; confiança da marca; reputação; e 

sentimento da marca. Por sua vez, a dimensão de suporte é composta pelos seguintes itens: 

residência universitária; serviços de alimentação; serviços da biblioteca; desenvolvimento da 

carreira; e instalações físicas. Os resultados do estudo evidenciam que todas as variáveis 

citadas são válidas, porém algumas se mostram mais relevantes para o desenvolvimento da 

marca universitária na percepção do estudante. Apesar das importantes contribuições, 

algumas dimensões não foram contempladas pelos pesquisadores, tais como as interações 

sociais online e a co-criação. Desataca-se também que os construtos não foram analisados de 

uma perspectiva holística, de tal forma que a modelagem de equações estruturais poderia 

auxiliar a identificar quais variáveis centrais e de suporte são significativamente importantes 

para construção de uma marca forte.  

Shahaida, Rajashekar e Nargundkar (2009) afirmam que o valor da marca é essencial 

para distinguir os serviços oferecidos por diferentes cursos de pós-graduação em gestão de 

negócios na Índia. Diante dessa constatação, os autores desenvolveram um estudo cujo 

objetivo foi propor um modelo conceitual de construção da marca para as instituições de 

ensino focadas em gestão de negócios ou MBA em negócios, conforme ilustra a figura 2.6.  

O referido trabalho buscou através da literatura os principais elementos que podem 

contribuir para o desenvolvimento da marca. Shahaida, Rajashekar e Nargundkar (2009) 

observaram que existem quatro variáveis externas (revolução tecnológica, mudanças 

geográficas, competição global e nacional, e o contexto indiano) que influenciam a gestão das 

instituições de ensino superior no contexto indiano, e indicaram duas dimensões que compõe 

o modelo conceitual proposto, são elas: criação da marca e marca percebida.  

A primeira dimensão é constituída por dois fatores (filosofia da alta gestão e gestão 

estratégica da marca), e a segunda é formada por dois constructos (stakeholders majoritários e 

stakeholders minoritários). Segundo os autores esse modelo conceitual propicia um 

gerenciamento holístico da construção da marca, e possibilita uma medição, implementação e 

interpretação do desempenho da marca de maneira mais efetiva. O modelo proposto sugere 
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relevantes dimensões para analisar um marca no ensino superior. Todavia, o mesmo se limita 

ao ensino da pós-graduação de um curso específico, não discute as possíveis interações entre 

as variáveis que compõem o constructo, e não aplica testes para validar a abordagem 

proposta, por consequência, não é possível a partir dessa pesquisa estabelecer generalizações 

para outras instituições de ensino superior. 

 

Figura 2.6 – Modelo conceitual: Brand Equity Pós-Graduação em Gestão de Negócios. 

 
Fonte: Adaptado de Shahaida, Rajashekar e Nargundkar (2009, p. 62). 

 

 Mourad, Ennew e Kortam (2011) desenvolveram uma pesquisa que manifesta bastante 

aderência com o tema proposto para presente tese. Os referidos autores reconheceram que as 

marcas expressam um papel significativo na escolha dos clientes, sobretudo no setor de 

serviços. Por isso, elaboraram um estudo cujo objetivo foi formular um modelo conceitual de 

valor da marca (figura 2.7) no contexto do ensino superior, visando enriquecer o 

conhecimento acadêmico sobre a gestão de marcas. 

Para tanto, realizaram uma pesquisa quantitativa, cujos dados foram coletados em 

universidades públicas e privadas do Egito. Em seguida, usaram uma análise fatorial 

exploratória para checar os constructos individuais, e posteriormente estudaram os construtos 

através da análise de regressão múltipla. O modelo conceitual proposto pelos autores se baseia 

nos trabalhos de Keller, por isso, os principais determinantes do valor da marca definido pelos 
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pesquisadores são: conhecimento da marca (promoção e boca-a-boca) e imagem da marca 

(atributos do serviço, atributos simbólicos, e atributos da instituição). Um terceiro antecedente 

denominado de atributos dos consumidores (experiência, fatores socioeconômicos) foi 

acrescentado devido às particularidades do setor investigado. 

 

Figura 2.7 – Proposta de modelo conceitual do Brand Equity para os serviços de ensino superior. 

Fonte: Adaptado de Mourad, Ennew e Kortam (2011, p. 408). 

 

Mourad, Ennew e Kortam (2011) concluíram que a marca influencia de maneira 

significativa a escolha de uma universidade, em consequência disso, os gestores precisam 

aprimorar os processos que envolvem a gestão da marca. Podem-se verificar importantes 

contribuições do modelo conceitual apresentado, sobretudo ao apontar quais determinantes 

são mais relevantes para construção da marca. Conquanto, o trabalho deixa de considerar os 

possíveis consequentes do modelo, bem como a relação hierárquica entre as dimensões. 

 Mourad e El Karanshawy (2013) propuseram um estudo com vistas a enriquecer o 

conhecimento acadêmico sobre a percepção das dimensões da marca nas instituições 

islâmicas de ensino superior, assim como explorar as suas implicações nas atividades dos 

gestores organizacionais. O principal objetivo do trabalho foi identificar os determinantes das 

dimensões da marca que podem ser aplicados na realidade islâmica do ensino superior, e a 

importância de cada um deles na perspectiva dos colaboradores e pesquisadores. Além disso, 

a pesquisa buscou averiguar as implicações para a gestão dos administradores no que diz 

respeito a melhoria da imagem da marca institucional no mercado islâmico de educação. 
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Face ao exposto, os autores elaboraram um modelo conceitual multidimensional 

(figura 2.8), baseado no trabalho de Gad (2003), composto por quatro dimensões, a saber: 

funcional (percepção dos benefícios associados à marca), social (habilidade em criar 

identificação com o grupo), mental (habilidade da marca em posicionar seu valor no 

mercado), e espiritual (a percepção global e local quanto a responsabilidade social da 

instituição). A metodologia adotada para atingir os objetivos propostos foi baseada em uma 

pesquisa qualitativa exploratória, constituída de entrevistas com 45 acadêmicos e executivos 

de instituições de ensino superior do mercado islâmico. A amostra selecionada foi coletada 

em cinco diferentes países da região centro-leste, especificamente: Qatar, Kuwait, UAE 

(Emirados Árabes Unidos), Oman e Bahrain. Mourad e El Karanshawy (2013) concluíram 

que os resultados apoiam parcialmente o modelo conceitual das dimensões da marca proposto. 

 

Figura 2.8 – Modelo conceitual das dimensões da marca das IES de origem islâmica. 

 
Fonte: Adaptado de Mourad e El Karanshawy (2013, p. 154). 

 

Os autores indicaram que a dimensão funcional é mais significativa que a social, 

mental e espiritual. Observaram também que a internacionalização é o elemento principal de 

influência na percepção da marca em mercados competitivos. Por fim, revelaram a percepção 

dos respondentes quanto à definição de uma boa marca educacional, bem como os 

determinantes de uma marca forte no mercado islâmico de educação superior. Mediante a 

pesquisa realizada algumas considerações são relevantes: o modelo conceitual apresentado 

fundamentalmente se baseia nas premissas indicadas pelo pesquisador Gad, relegando outras 

fontes que poderiam indicar os determinantes da marca; os pesquisadores não apresentaram 

uma discussão sobre as interações entre as dimensões e o possível efeito delas na construção 
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da marca; a amostra se limita a determinada aos países da região centro-oeste; e por fim, não 

propõe alternativas para testar e validar o modelo proposto. 

 O estudo efetuado pelos pesquisadores Syed Alwi e Kitchen (2014) é outro importante 

artigo que explora de maneira indireta os conceitos da marca no ensino superior. O trabalho 

elaborado pelos referidos autores discute sobre a imagem da marca corporativa, enfocando no 

atributo cognitivo e afetivo da marca no contexto das escolas de pós-graduação em negócios. 

Syed Alwi e Kitchen (2014) perceberam que as pesquisas anteriores sobre a imagem 

corporativa contemplavam separadamente os elementos cognitivos (qualidade educacional) e 

os atributos afetivos (traços da personalidade), por isso, articularam um estudo que englobasse 

juntamente as duas perspectivas. O modelo conceitual proposto considera os seguintes 

constructos: atributos cognitivos da marca (qualidade dos professores, instalações, 

comunicação, e entre outros); atributos afetivos (competência, prestígio, empatia, entre 

outros); lealdade; imagem da marca corporativa (boa impressão, boa imagem, melhor que o 

concorrente, e entre outros); e satisfação.  

Os dados da pesquisa foram coletados em escolas de negócios ou universidades 

públicas que dispunham do curso em administração e/ou gestão de negócios na Malásia. Para 

testar o modelo conceitual, incialmente foi conduzido um estudo piloto visando testar a 

validade das medidas desenvolvidas. Após o estudo piloto os principais dados foram 

coletados, e analisados através de modelagem por equações estruturais. Syed Alwi e Kitchen 

(2014) findaram por revelar que ambos os atributos cognitivos e afetivos são igualmente 

importantes na construção da marca corporativa. Constataram também que as recomendações 

positivas da marca efetuada pelos estudantes dependem fortemente dos componentes afetivos, 

e verificaram que a imagem corporativa da marca e a satisfação são importantes constructos 

que influenciam a lealdade.  

Do ponto de vista gerencial, o trabalho favorece os administradores na condução de 

estratégias para melhorar o posicionamento mercadológico das instituições de ensino superior 

em mercados competitivos. Apesar das efetivas contribuições, o presente estudo apresenta 

algumas limitações, tais como: a pesquisa foi realizada apenas em instituições públicas, 

desconsiderando a percepção dos envolvidos em instituições privadas e as suas possíveis 

implicações; a amostra do trabalho ficou restrita à Malásia, limitando o poder de 

generalização do modelo conceitual idealizado; fatores culturais e éticos não foram 

contemplados no constructo teórico; e por fim, os autores não incluíram no modelo algumas 

dimensões importantes citadas por Keller, Aaker e Berry. 
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 Sa’eedi et al. (2012) relataram que um dos principais desafios dos estudantes do Iran é 

selecionar a universidade para o qual desejam se matricular. Segundo os autores existem 

diversos fatores e parâmetros que influenciam a escolha de uma determinada instituição. Por 

isso, Sa’eedi et al. (2012) prepararam um estudo visando atingir os seguintes objetivos: 

desenvolver um modelo da marca para Universidade de Azad; identificar as dimensões da 

marca da Universidade de Azad; determinar em que medida as dimensões afetam a escolha da 

Universidade; e examinar a relação entre a marca da Universidade e potencial de escolha da 

mesma. Mediante os objetivos propostos, os pesquisadores formularam um modelo conceitual 

(figura 2.9) baseado na literatura constituído dos seguintes antecedentes: estrutura óbvia da 

marca (nome da marca, registro da marca); estrutura não óbvia da marca (personificação da 

marca, posicionamento da marca, cultura, e relações da marca); valor da marca/brand equity 

(conhecimento da marca, qualidade percebida, lealdade à marca, e associações à marca), 

utilidade da marca (capacidade da marca e vitalidade da marca). 

 

Figura 2.9 – Modelo das dimensões da marca para universidade Azad. 

 
Fonte: Sa’eedi et al. (2012, p. 744). 

 

Considerando ainda o modelo, os autores apontaram dois consequentes da marca, 

denominados de seleção e não seleção da Universidade Azad. Uma vez definido o modelo, os 

pesquisadores coletaram os dados através de um questionário aplicado na Universidade Azad, 
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localizado no campus central em Tehran. Ao todo 421 questionários foram considerados 

válidos para aplicar os testes necessários para validação do modelo conceitual. Os dados 

foram analisados através do teste de correlação (Pearson e Spearman), visando estudar o 

relacionamento entre as dimensões da marca. Em seguida adotou-se a regressão múltipla para 

verificar em que medida as dimensões influenciam a marca e, por fim, aplicaram o teste de 

Friedman para priorizar as dimensões da marca concernente a Universidade Azad. Sa’eedi et 

al. (2012) apuraram que o Brand Equity é o principal fator que influência a marca da 

Univeridade Azad, e concluíram que as quatro variáveis independentes possuem efeitos 

significativos na seleção da Universidade Azad (variável dependente). 

Constataram também que a sinceridade e competência são os principais fatores que 

compõe a dimensão personalidade da marca. Mediante os resultados apresentados, é possível 

estabelecer algumas ponderações sobre a pesquisa: o modelo conceitual apresentado mostra-

se eficiente para identificar preferências ou escolhas, porém adotá-lo como um constructo de 

análise do valor da marca não se revela apropriado, pois as dimensões clássicas do Brand 

Equity são usadas como antecedentes do modelo em questão; além disso, não fica evidente a 

relação entre as dimensões, isto é, a estrutura óbvia e não óbvia são antecedentes da marca 

universitária em conjunto com o Brand Equity e utilidade da marca; por fim, os pesquisadores 

não realizam uma análise mais precisa do modelo integrado. 

 

2.4 E-WOM (ELETRONIC WORD-OF-MOUTH, BOCA-A-BOCA ELETRÔNICO): 

PERSPECTIVA HISTÓRICA E RELEVÂNCIA 

 

 De acordo com Kimmel e Kitchen (2014) o WOM entrou na consciência coletiva a 

partir do desenvolvimento de diversos trabalhos, dentre os quais se destacam as seguintes 

publicações em livros: The Tipping Point redigido por Gladwell; Unleashing the Idea Virus 

concebido pelo pesquisador Godin; e The Anatomy of Buzz elaborado pelo cientista Rosen. A 

disseminação do WOM ocorreu no inicio do século vinte um, todavia o termo “word of 

mouth” foi criado pelo autor William H. Whyte em 1954 no artigo publicado na revista 

Fortune e intitulado “The Web of Word of Mouth”. Whyte conduziu sua pesquisa em bairros 

urbanos nos Estados Unidos, e concluiu que os proprietários de bens de consumo refletem os 

padrões de compra associados a comunicação social pertencente aquela vizinhança, ou seja, 

os vizinhos de determinado bairro que discutem sobre produtos e serviços demonstram um 

comportamento de compra similar (KIMMEL; KITCHEN, 2014). Portanto, as pessoas 

observadas foram influenciadas umas pelas outras nas decisões de consumo. As ferramentas 
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de comunicação adotadas pelas empresas na época em que a pesquisa de White foi conduzida 

eram limitadas se comparadas aos instrumentos da atualidade, por isso, é compreensível 

entender que o WOM entre os vizinhos refletissem significativamente no comportamento de 

compra das mesmas. Desse modo, a comunicação interpessoal se beneficiava pela 

proximidade entre as pessoas estabelecendo um padrão de consumo. 

 Em 1955 os pesquisadores Katz e Lazarsfeld publicaram um livro considerado a 

referência basilar sobre o WOM. O exemplar denominado de Personal Influence discorre 

sobre o papel do WOM no processo de comunicação de massa. Os referidos autores 

elaboraram um modelo de comunicação baseado na premissa de que alguns indivíduos 

recebem informações das mídias tradicionais e podem exercer influência no processo 

decisório de outras pessoas, através de conversas informais (WOM) que favoreçam a 

transmissão dessas informações (KIMMEL, 2010). De acordo com Liu (2006) entre os anos 

sessenta e oitenta esses modelos se tornaram mais complexos, porém a lógica básica de 

investigação e os objetos de análise mantinham-se preservados. Conforme aponta East, 

Hammond e Wright (2007) essas publicações sobre WOM buscavam investigar como os 

consumidores conseguiam afetar ou influenciar os comportamentos e atitudes de outros 

indivíduos em relação a algum aspecto do mercado, tal como a marca, uma propaganda ou um 

produto. 

 A partir do final dos anos noventa e inicio do século vinte um o mercado sofreu 

diversas alterações provocando mudanças na forma de analisar a influência do consumidor no 

processo de decisão de compra (STEPHEN; LEHMANN, 2009). As alterações econômicas, 

tecnológicas e culturais dos últimos vinte anos proporcionaram a intensificação do WOM de 

maneiras diversas entre os consumidores (DE BRUYN; LILIEN, 2008). Essa nova conjuntura 

despertou o interesse dos pesquisadores em investigar a natureza e as premissas do WOM na 

contemporaneidade.  

As pesquisas efetuadas neste período trouxeram novas evidências sobre a influência 

do WOM na comunicação interpessoal, enriquecendo e aprofundando as observações 

iniciadas pelos cientistas Whyte, Katz e Lazarsfeld. A seguir são destacadas as principais  e 

recentes evidências sobre WOM: a) Chevalier e Mayzlin (2006) e Mangold, Miller e 

Brockway (1999) identificaram que o WOM pode ser considerado um fonte primária de 

informação nas decisões de compra do consumidor; b) Anderson e Salisbury (2003) 

argumentam que o WOM possui a capacidade de moldar e influenciar as expectativas do 

consumidor, bem como persuadir as atitudes antes do consumo do produto/serviço; c) já 
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Kitchen (2010) constatou que o WOM também provoca efeitos na percepção do consumidor 

após a utilização do produto/serviço.  

Em contrapartida, McConnell e Huba (2007) argumentam que as campanhas 

tradicionais de propaganda ou comunicação em massa perderam relevância, enquanto as 

técnicas de comunicação integrada conquistaram proeminência entre os profissionais. Schultz, 

Patti e Kitchen (2011) corroboram com essa afirmação e acrescentam que os consumidores 

estão desiludidos com as práticas tradicionais de comunicação de massa e, por isso, recorrem 

ao WOM para levantar informações sobre os produtos/serviços e marcas de interesse. 

Segundo os mesmos autores os consumidores percebem mais confiança nas opiniões e 

conselhos provenientes de relações interpessoais, se comparadas com as propagandas criadas 

para divulgação em massa nas mídias tradicionais. 

 Keller e Machado (2006) afirmam que o WOM se manifesta em sua maioria de 

maneira off-line, destacando as comunicações interpessoais entre os membros de famílias e 

amigos. Todavia, o referido autor reconhece que o rápido crescimento das redes sociais de 

comunicação online está favorecendo e difundindo o WOM eletrônico (e-WOM), entre os 

consumidores que buscam opiniões e recomendações sobre determinados produtos/serviços. 

Brown, Broderick e Lee (2007) observaram que o e-WOM é caracterizado por um alto nível 

de especialização, ou seja, os consumidores percebem que as informações obtidas 

virtualmente por meio de comunicação interpessoal, em sites ou redes sociais confiáveis, são 

mais especializadas se comparadas aos grupos íntimos não virtuais. Além disso, o e-WOM é 

mais perdurável que o WOM off-line, uma vez que o primeiro em sua maioria é por escrito 

(BROWN; BRODERICK; LEE, 2007). Diante disso, é possível compreender a motivação das 

empresas em se tornar participantes ativos nas mídias sociais online, os quais objetivam 

melhorar as relações com os consumidores e, por consequência, influenciar o e-WOM de 

maneira positiva (MATTHEWS, 2010). 

  De acordo com Henning-Thurau et al. (2004, p. 39) o e-WOM é considerada 

“qualquer declaração positiva ou negativa realizada por clientes atuais ou potenciais sobre um 

produto/serviço ou marca da empresa”, e se tornou uma das principais fontes de informações 

para tomada de decisão de compra do consumidor. Segundo Labsomboonsiri, Mathews e 

Luck (2014) mais de 70% dos consumidores online analisam o feedback sobre os produtos 

antes de efetuar uma decisão de compra. Yap, Soetarto e Seeney (2013) destacam que as 

mídias sociais online representam o ambiente de e-WOM com o qual os consumidores 

interagem e compartilham informações sobre os produtos e marcas. As postagens e respostas 

disponibilizadas pelos consumidores nestes ambientes virtuais resultam na produção de um 
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registro por escrito de e-WOM, que ficará armazenado indefinidamente para os outros clientes 

apreciarem antes de concluir a aquisição da oferta (JEON; KIM; KOH, 2011). 

 Posto isso, é possível constatar a importância do e-WOM para o desenvolvimento das 

estratégias de marketing das organizações. Múltiplas evidências corroboram com o 

crescimento da utilização do ambiente virtual para levantar e analisar informações sobre 

produtos, empresas e marcas, sobretudo por intermédio de tecnologias que autorizam a 

interação entre os consumidores. Por exemplo, Dellarocas (2003) constatou que os 

consumidores têm utilizado consumer-generated websites com o objetivo de compartilhar 

informações e experiências sobre produtos e serviços. Hung e Li (2007) identificaram que as 

comunidades online propiciam aos consumidores construir laços sociais entre pessoas com 

afinidades em comum, favorecendo a especialização nas discussões e análises a respeito das 

empresas e produtos. Thorson e Rogers (2006) verificaram que as interações entre os 

consumidores e os seus amigos/familiares em comunidades online desempenham papel 

relevante nas escolhas de produtos e marcas. Por fim, Pan, MacLaurin e Crotts (2007) 

concluíram que na percepção dos consumidores o e-WOM intercorrido em comunidades 

online é uma fonte de informação mais confiável que as campanhas de comunicação de massa 

em mídias tradicionais. 

 Diante do exposto, constata-se que os meios de interação online entre os consumidores 

modificaram os sistemas de comunicação das empresas, estimulando os gestores a alterar as 

práticas tradicionais de mensagens diretas e propagandas de massa, por uma abordagem na 

qual os consumidores participam do processo de maneira instantânea e colaborativa 

(MATTHEWS, 2010). Nesta nova abordagem as conversas dos consumidores online são 

incluídas nas estratégias organizacionais, visando compreender os efeitos dessa interação nos 

produtos e marcas das empresas (KIMMEL; KITCHEN, 2014). O e-WOM possui mais 

influência sobre a imagem da marca e comportamento de compra do consumidor, se 

comparada às comunicações formais de marketing (DE BRUYN; LILIEN, 2008). Por 

exemplo, segundo Silverman (2005) o e-WOM é um dos elementos mercadológicos 

essenciais para gerenciar a relevância da marca; e na visão de Goyette et al. (2010) é o único 

tipo de persuasão pela qual os consumidores respondem positivamente, ou seja, os meios de 

comunicação tradicionais geram desconfiança, enquanto o e-WOM desperta mais 

credibilidade na percepção dos consumidores. 

Considerando a crescente importância do e-WOM para gestão das ações 

mercadológicas e construção das marcas organizacionais, a seguir buscar-se-á inicialmente 

esclarecer os conceitos do WOM e, logo após, apresentar as diferenças entre este e o e-WOM. 
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Mostra-se relevante para esta Tese discutir a essência e premissas do WOM antes de 

formalmente explorar conceitos do e-WOM, visto vez que ambas compartilham de um 

conceito nuclear. Após a exploração dessas equivalências, os elementos peculiares ao e-WOM 

são devidamente abordados. 

 

2.4.1 Abordagem Conceitual do WORD-OF-MOUTH (WOM) 

 

 Nos últimos dez anos, uma quantidade significativa de trabalhos demostraram de 

maneira empírica o papel desempenhado pelo WOM em moldar as atitudes e comportamentos 

do consumidor (RUTICUS, 2006). Todavia, conforme coloca Kimmel e Kitchen (2014), o 

termo “word of mouth” foi empregado e disseminado de maneira generalizada, reproduzindo 

uma série de definições e afirmações conflituosas sobre a temática, bem como uma incerteza a 

respeito das suas funções. De acordo com Goyette et al. (2010), inclusive na disciplina de 

marketing as definições sobre o termo são variados. Por exemplo, Arndt (1967) considerado 

um dos precursores referente a temática, associa o conceito de WOM com as recomendações 

pessoais e relacionamento interpessoal; Godes e Mayzlim (2004) relaciona as comunicações 

interpessoais; Silverman (2005) a comunicação informal; e Brown e Reingen (1987) a 

influência pessoal. Autores e organizações como Womma (2005) conceituam o boca a boca 

como uma atividade, enquanto outros autores como um resultado de uma atividade 

(CHARLETT; GARLAND; MARR, 1995). Com o intuito de elucidar a essência do conceito 

de WOM, o quadro 2.9 sintetiza as principais definições elaboradas pelos pesquisadores, 

considerando a evolução do termo desde a sua origem até a contemporaneidade. 

 

Quadro 2.13 – As definições mais representativas referentes ao Word-of-Mouth. 

Autores Definições 

Arndt (1967, p.3) Definido como uma comunicação oral entre pessoas, na qual um 

comunicador encaminha para o receptor informações não comercial 

sobre um produto, um serviço ou uma marca. 

Richins (1983, p.7) Ato de transmitir pelo menos a um amigo ou conhecido sobre a 

insatisfação de uma determinada oferta. 

Brown e Reingen (1987, p.17) Fluxo de comunicação sobre um produto entre grupos, ou dentro de 

pequenos grupos. 

Litvin, Goldsmith e Pan (2008) Comunicação entre os consumidores sobre um produto, serviço ou 

empresa na qual as fontes são consideradas independentes de 

influência comercial. 

Westbrook (1987, p. 261) Em um contexto pós-compra, a comunicação do consumidor através 

do WOM consiste de uma comunicação informal direcionada a 

outros consumidores sobre a propriedade, utilização, e 

características de um determinado produto/serviços e/ou seus 

vendedores. 

Swam e Oliver (1989, p. 523) Comunicações pós-compra que pode incluir WOM positivo ou 

negativo, bem como reclamações direcionadas aos responsáveis 
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pela transação. 

Singh (1990, p. 1) Comunicar a outras pessoas sobre a experiência insatisfatória 

(WOM negativo). 

File, Jude e Prince (1992, p. 7) Ao concluir uma transação, o WOM positivo e negativo refere-se à 

percepção do consumidor a respeito da oferta. 

File, Cermark e Prince (1994, p. 302) WOM é o meio pelo qual os consumidores trocam informações 

sobre os serviços, disseminando informações sobre um produto. 

Bone (1992, p. 579) A comunicação WOM é conceituada como a troca de informações, 

pensamentos, e ideias entre dois ou mais indivíduos, os quais não 

podem possuir vínculos profissionais com as empresas objeto da 

troca de informação. 

Bone (1995, p. 213) Comunicação interpessoal no qual os participantes não possuem 

vínculos mercadológicos ou profissionais com as empresas objeto 

da troca de informações. 

Charlett, Garland e Marr (1995) WOM é uma mensagem sobre os produtos e serviços de uma 

organização ou sobre ela. Envolve comentários sobre o seu 

desempenho, qualidade, e práticas operacionais transmitidas de um 

consumidor para outro. 

Silverman (2005, p.1993) Comunicação positiva ou negativa de um produto, serviços, e ideias 

através de comunicação pessoal por indivíduos que não possuem 

interesse comercial na produção da recomendação. 

Anderson (1998, p. 6)  WOM se refere às informações disponibilizadas entre pessoas a 

respeito de avaliações sobre produtos e serviços. 

Kim, Han e Lee (2001, p. 276) WOM é a comunicação interpessoal entre duas ou mais indivíduos, 

tais como os membros de um grupo de referência ou um cliente. 

Salzman, Matathia e O’Reily (2004) WOM é um efeito, a transferência de informação através das redes 

social. Frequentemente ocorre de maneira espontânea, sem a 

interferência do especialista em marketing ou outra pessoa da 

empresa.  

Womma (2006) WOM é ação de um consumidor com o objetivo de disponibilizar 

informações para outro consumidor. 

Fonte: Adaptado de Goyette et al. (2010) e Kimmel e Kitchen (2014). 

 

 Conforme é possível observar no quadro 2.9, as definições sugeridas pelos 

pesquisadores Westbrook (1987), Bone (1995), Silverman (2005) e Anderson (1998) foram 

embasadas no conceito elaborado por Arndt (1967), cuja essência circunscreve os seguintes 

aspectos: a) a comunicação informal intrínseca ao WOM; b) a independência do comunicador 

em relação à fonte comercial; e c) o fenômeno de difusão da informação. Contata-se, também, 

que o conceito de WOM pode ser associado a um fluxo de informação, intercâmbio, 

comunicação, ou conversação entre duas pessoas. Demais autores corroboram que o WOM é 

uma comunicação informal e não comercial entre indivíduos. Goyette et al. (2010) explicam 

que o termo “informal” indica uma interação ou comunicação espontânea e não organizada 

comercialmente. Além disso, é possível observar que para alguns autores a comunicação 

WOM é definida como um comportamento pós-compra (e.g., WESTBROOK, 1987; SWAM; 

OLIVER, 1989).  

 Diante do exposto e para fins desta tese, define-se WOM como uma conversa 

presencial entre consumidores sobre a experiência de um produto ou serviço, geralmente 



99 
 

privada e conduzida entre duas partes: a fonte de informação e o receptor da mesma. Ambos 

os envolvidos na conversação frequentemente são amigos, familiares ou conhecidos, e a 

principal característica do WOM se refere a independência da fonte, ou seja, não existe 

interesse comercial em transmitir a informação e, por isso, o WOM é um processo que 

transfere mais credibilidade que as informações disponibilizadas pelas empresas. A definição 

apresentada se aproxima com a conceptualização de Westbrook (1987); Silverman (2005) e 

Litvin; Goldsmith e Pan (2008), e reiteram as evidências suscitadas pelos pesquisadores que 

os consumidores depositam mais credibilidade e confiança no WOM em contraposição as 

comunicações produzidas pelo marketing coorporativo (SILVERMAN, 2005; SALAZMAN; 

MATATHIA; O’REILY, 2004; DE MATOS; ROSSI, 2008). 

 Além das diferentes definições a respeito do WOM, o quadro 2.9 propicia reconhecer 

as três principais correntes de pesquisa sobre a temática. A primeira linha concentra-se nos 

fatores que impulsionam os consumidores de maneira proativa propagar informações 

concernentes a experiência vivenciada no processo de compra e consumo. Dentre esses 

fatores os itens mais frequentemente investigados são a satisfação ou insatisfação 

(ANDERSON, 1998), a inovação do produto (BONE, 1992), e o compromisso ou parceria 

dos consumidores com a marca (WANGENHEIM; BAYON, 2004). Outra corrente de 

pesquisa se refere ao comportamento de busca da informação pelo consumidor. Nesta linha 

busca-se entender as circunstâncias que impelem o consumidor confiar mais nas 

comunicações WOM do que nas fontes formais de informação para tomar decisões de compra 

(KIMMEL; KITCHEN, 2014).  

Até o momento, as pesquisas indicam que os consumidores, em situações de pouco 

conhecimento sobre uma categoria de produto, são mais propensos a escutar opiniões de 

outras pessoas (DE BRUYN; LILIEN, 2008), ou quando a decisão de compra é percebida de 

alto risco (KELLER; MACHADO, 2006; STEPHEN; LEHMANN, 2009), e requer um 

grande envolvimento no processo de compra (WANG, 2011; SEN, 2008). A terceira corrente 

procura explicar a maior influência gerada pelas informações transmitidas pelos indivíduos 

em comparação a outras fontes. Desatacam-se os fatores como a know-how (LIM; CHUNG, 

2011), a força dos laços sociais (LÓPEZ; SICILIA, 2013), e a semelhança demográfica 

(MAGNINI, 2011). 
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2.4.2 E-WOM: Conceitos e Características 

 

O desenvolvimento de novas tecnologias, sobretudo a internet, favoreceu os 

consumidores no processo de compartilhamento de informações referente aos 

produtos/serviços, acarretando na ampliação do impacto potencial do WOM (CHEUNG; 

THADANI, 2012). De acordo com Hennig-Thurau et al. (2004), e-WOM é definido como 

qualquer declaração positiva ou negativa realizada pelos clientes atuais ou potenciais sobre 

um produto ou empresa, disponibilizando a informação para uma grande quantidade de 

pessoas por meio da internet. Segundo Kaplan e Haenlein (2010) os consumidores podem 

compartilhar as informações e opiniões através de diferentes plataformas, que simplificam a 

criação e troca de conteúdos gerados pelos clientes. Estas plataformas, também conhecidas 

como mídias sociais, abrangem os canais de interação, tais como: os blogs, sites de avaliação, 

redes sociais, e fóruns (LOPEZ; SICILIA, 2014). Nesse sentido, como sugerem Litvin, 

Goldsmith e Pan (2008), e-WOM pode ser definido como toda comunicação informal sobre as 

características de um produto ou serviço, direcionada aos consumidores por meio de 

tecnologias baseadas na internet.  

Embora e-WOM e o WOM disponibilizem informações e opiniões sobre um produto 

ou marca, ambos executam a transmissão da informação por diferentes canais (CHEVALIER; 

MAYZLIN, 2006). Segundo Hansen e Lee (2013), WOM se manifesta em uma conversação 

bidirecional, simultânea, e “cara-a-cara” entre a fonte da informação e o receptor, ao passo 

que, no e-WOM a conversação não precisa necessariamente ocorrer de maneira bidirecional e 

simultânea. Conforme expõem Hennig-Thurau et al. (2004), a fonte redige uma opinião na 

internet que pode permanecer disponível indefinidamente, concedendo ao consumidor acesso 

e resposta a respectiva opinião da fonte. O e-WOM favorece a conservação da opinião por um 

período prolongado, amplificando o nível de interação entre os consumidores (JALILVAND; 

ESFAHANI; SAMIEI, 2011). Ademais, o receptor e a fonte geralmente não se conhecem, 

preservando o anonimato da fonte (QIU; PANG; LI, 2012). 

 Pollach (2006) argumenta que os consumidores utilizam o e-WOM pelos mesmos 

motivos que o WOM tradicional, isto é, buscar informações para reduzir o risco de compra, 

comparar as informações arquivadas e registradas com outras fontes de informações, e 

compartilhar a informação com o objetivo de influenciar outras pessoas. De acordo com 

Hennig-Thurau e Walsh (2003) os principais fatores que motivam o consumidor ler e se 

engajar no e-WOM são: a redução do tempo dispendido na decisão de compra e melhorar o 

processo de escolha referente a uma determinada aquisição. Portanto, conforme ressalta 
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Christodoulides, Michaeelidou e Argyriou (2012), e-WOM é uma extensão do WOM 

tradicional, porém se diferencia por adotar a internet como um intermediário na troca de 

informações entre os consumidores. Devido à internet, o e-WOM possui três principais 

características que o distingui do WOM tradicional, a saber: a ubiquidade; a adaptabilidade, e 

a sua capacidade de abranger diferentes localidades, seja nacional ou internacional (LITVIN 

et al., 2008). 

 Diante das particularidades do e-WOM frente ao WOM mostra-se necessário verificar 

os determinantes da influência do e-WOM. O primeiro determinante, segundo Lopez e Sicilia 

(2014), é a fonte da informação. Na literatura, a pesquisa sobre o WOM tradicional 

comprovou a importância da fonte de informação no processo de comunicação (BANSAL; 

VOYER, 2000). Contrapondo o WOM tradicional, a fonte de informação do e-WOM é 

anônima, reforçando o papel da credibilidade no processo de comunicação (CHEUNG et al., 

2009). Por isso, no contexto de e-WOM a credibilidade da fonte é essencial para assegurar a 

confiabilidade do processo de comunicação, e garantir o fluxo de informação entre os 

usuários da mídia social (ZHU; ZHANG, 2010). Segundo Bickart e Shnindler (2001) os 

consumidores valorizam mais as informações disponibilizadas por outros consumidores do 

que aquelas disseminadas pela organização, uma vez que os clientes já usaram o produto e, 

por isso, demonstram credibilidade e experiência.  

 A credibilidade da fonte é definida como a percepção do receptor da mensagem em 

relação à credibilidade da fonte responsável pela emissão da informação (CHEMMA; 

PAPATLA, 2010). De acordo com Litvin e Goldsmith (2008) existem diversas pesquisas 

demonstrando que a credibilidade da fonte determina a eficácia da comunicação. E essa 

credibilidade é considerada essencial para a persuasão do consumidor no processo de busca e 

aquisição da oferta (PARK; LEE, 2009). As dimensões empregadas com mais frequência para 

verificar a credibilidade da fonte são a confiabilidade e a especialização (DOH; HWANG, 

2009). Conscientes dessas dimensões, as empresas procuram estratégias variadas para ajudar 

o receptor avaliar a credibilidade da fonte. Por exemplo, existem sites oferecendo ferramentas 

com as quais o receptor pode avaliar e determinar o nível de confiança das fontes 

(BUTTNER; GORITZ, 2008). Esse tipo de ferramenta é essencial no contexto de e-WOM, 

uma vez que os consumidores avaliam o risco antes de comprar ou no decorrer da busca de 

informação.   

 Outro determinante da influência do e-WOM são algumas características relacionadas 

ao processo de comunicação. De acordo com Klein e Ford (2003) os atributos mais 

importantes identificados na literatura concernente ao processo de comunicação são: a 
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valência e o volume. A valência compreende a natureza da informação, sendo esta positiva ou 

negativa, enquanto o volume se refere a quantidade de mensagens postadas ou publicadas 

pelos consumidor (LIU, 2006). Diversas pesquisas demonstraram que e-WOM positivo 

influência as vendas de produtos (DELLAROCAS; AWAD; ZANG, 2007), enquanto outros 

estudos evidenciaram que o volume ou quantidade de opiniões publicadas sobre um produto, 

também afetam as vendas (CHEVALIER; MAYZLIN, 2006; DUAN; GU; WHINSTON, 

2008). 

 O volume se refere ao número de opiniões postadas que os consumidores 

identificaram sobre um determinado produto. Anderson e Salisbury (2003) verificaram que o 

comportamento do consumidor é significativamente correlacionado com o volume de 

informação de e-WOM. Dessa forma, quanto maior o volume de e-WOM concernente a um 

produto, maior a probabilidade do consumidor ler a respeito ou interagir com as mídias 

sociais do respectivo produto (LIU, 2006). Park e Lee (2009) observaram que o número de 

opiniões pode representar a quantidade de consumidores com experiência prévia de compra 

ou uso do produto e, por isso, um volume alto de opiniões transfere ao consumidor uma 

impressão de confiabilidade das informações disseminadas sobre o uso do produto ou serviço. 

Stephen e Lehmann (2009) argumentam que essa confiabilidade aumenta conforme o número 

de experiências relatadas pelo consumidor crescer. Posto isso, o volume de opiniões é 

considerado um indicador de desempenho do produto no mercado, e os consumidores 

realizam inferências sobre a qualidade da oferta com base no volume do e-WOM, 

influenciando o processo de decisão (CHEUNG; LEE; RABJOHN, 2008). 

 O último determinante de influência do e-WOM está relacionado com as 

características do receptor no processo de troca de informações no ambiente virtual ou online, 

sobretudo da experiência do consumidor em lidar com a internet (CHEEMA; PAPATLA, 

2010). Zhu e Zhang (2010) demonstraram que e-WOM é mais persuasivo para os 

consumidores com maior nível de experiência no uso da internet. Por isso, Lopez e Sicilia 

(2014) asseveram que a influência do e-WOM é consequência da experiência do consumidor 

online. Richard e Chandra (2005) constataram que os indivíduos com experiência na adoção 

da internet utilizam as fontes de informação online com mais intensidade que os usuários com 

menos experiência. Além disso, as estratégias de busca dos usuários experientes são mais 

precisas se comparados aos novatos ou menos experientes (ANGELIS et al., 2012). Cabe 

ressaltar, que os indivíduos experientes com o uso da internet possuem uma habilidade 

superior em selecionar informações relevantes para as suas necessidades, ou seja, estes 

indivíduos sabem com precisão onde encontrar as fontes confiáveis de informação (GU; 
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PARK; KONANA, 2012). Os consumidores experientes possuem um conjunto de fontes de 

preferência, pois com frequência estas fontes disponibilizam recomendações consideradas 

bem sucedidas (JALILVAND; SAMIEI, 2012). A partir dessas recomendações, os 

consumidores encontram as informações que contribuem de maneira positiva no processo 

decisório. Portanto, a influência do e-WOM depende da experiência do indivíduo com a 

internet.   

 

2.4.3 Pesquisas Sobre E-WOM 

 

 As pesquisas que tratam da temática e-WOM são classificadas pelos pesquisadores em 

três categorias: volume (quantidade) de recomendações ou avaliações, o tipo de 

recomendação (positiva ou negativa), e o atributo da recomendação (LEE; KOO, 2012). O 

quadro 2.10 sintetiza os principais achados e os autores responsáveis pelas pesquisas 

referentes ao e-WOM. A primeira categoria, indicada como “volume de recomendações”, é 

um importante fator que influencia a percepção dos usuários em relação às recomendações 

online (CHEN; WU: YOON, 2004). O número de recomendações publicadas pelos 

consumidores pode indicar a popularidade e a qualidade do produto (DUAN; GU; 

WHINSTON, 2008). Em situações na qual o consumidor não tenha pleno conhecimento sobre 

um produto, ou até mesmo desconheça os resultados da utilização do mesmo, nestes casos, o 

consumidor emprega esforços para reduzir a incerteza e, por consequência, mitigar e/ou 

eliminar o risco associado com a aquisição do produto. As pessoas familiarizadas com e-

WOM reduzem a incerteza por meio da compilação de informações sobre o produto. Por 

tanto, uma quantidade elevada ou baixa de recomendações pode influenciar a percepção do 

consumidor quanto a qualidade da oferta. De acordo com Chen, Wu e Yoon (2004) os 

consumidores favorecem os produtos cujas informações a respeito da mesma estejam 

disponíveis em maior quantidade. Duan, Gu e Whinston (2008) corroboram com estes 

achados, pois verificaram que o volume de recomendações influencia positivamente as vendas 

no setor de serviço. 

 A segunda categoria de pesquisa sobre e-WOM é um dos tópicos mais estudados 

quando os pesquisadores investigam o tema recomendações dos consumidores. De acordo 

com Lee, Rodgers e Kim (2009) as recomendações online podem ser negativos ou positivos. 

Xue e Zhou (2010) e Yang e Mai (2010) constataram que as informações negativas 

disponibilizadas no contexto e-WOM influenciam de maneira mais contundente do que as 

informações neutras ou positivas. Esse tipo de tendência é denominado, segundo Lee e Koo 
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(2012), como o viés ou o efeito da negatividade. Lee e Yi (2010) explicam que os 

consumidores ao buscar informações sobre o produto são mais afetados pelas recomendações 

negativas do que as positivas. 

 

Quadro 2.14 – Resumo dos principais estudos sobre e-WOM. 

Fonte: Adaptado de Lee e Koo (2012). 

 

Chatterjee (2001) investigou os efeitos do e-WOM, e constatou que as avaliações 

negativas influenciam de maneira crítica a confiança e a intenção de compra dos 

consumidores. O mesmo autor argumenta que o e-WOM negativo possui um impacto maior 

em produtos ou serviços de baixo custo, por isso, empresas que trabalham no mercado low 

cost precisam gerenciar com proximidade o e-WOM negativo. Lee, Park e Han (2008) 

argumentam que os indivíduos prestam mais atenção a informação negativa e, por isso, os 

consumidores atribuem um peso maior as recomendações negativas. Nessa mesma linha de 

raciocínio Lee, Rodgers e Kim (2009) demonstraram que o e-WOM negativo possui um 

impacto mais forte que o e-WOM positivo nas escolhas do consumidor. Um estudo realizado 

por Bae e Lee (2011) identificou que os consumidores são mais influenciados pelo e-WOM 

negativo, e que as mulheres são mais suscetíveis às recomendações negativas que os homens. 

Autores Resultados 

Lee, Rogers e Kim (2009) Recomendações extremamente positivas favorece a atitude 

do consumidor em relação à marca.  

Yang e Mai (2010) Os consumidores com frequência valorizam mais o e-

WOM negativo do que o positivo. 

Gershoff, Mukherjee e Mukhopadhyay (2003) Os consumidores são mais influenciados pelas 

recomendações positivas.  

Clemons, Gao e Hitt (2006) Recomendações continuamente positivas pode influenciar 

positivamente o crescimento das vendas dos produtos. 

Cheung, Luo, Sai e Chen (2009) As recomendações de fontes especializadas afeta 

positivamente as atitudes dos consumidores.  

Doh e Hwang (2009) Recomendações positivas impactam positivamente a 

atitude dos consumidores na intenção de compra. 

Xue e Zhou (2010) Os consumidores confiam mais nas recomendações 

negativas do que as positivas. As recomendações positivas 

influenciam mais a intenção de compra do que as 

negativas. 

Klein e Ford (2003) Não existe relação significativa entre os diferentes tipos de 

atributos e a proporção de pesquisa realizada na internet. 

Park e Kim (2008) Para os consumidores com experiência, as recomendações 

com base no atributo influenciam mais do que as 

recomendações com base nos benefícios. Para os 

consumidores com baixa experiência, a relação é invertida. 

Duan, Gu, Whinston (2008) O volume de postagens impacta positivamente os retornos 

sobre as vendas. 

Chen, Wu e Yoon (2004) Recomendações são associadas positivamente com as 

vendas. Aumentar as fontes de informação pode gerar mais 

confiança. 
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 Apesar dos achados citados anteriormente a respeito do e-WOM negativo, diversos 

pesquisadores encontraram evidências da influência das recomendações positivas nas escolhas 

dos consumidores. Gershoff, Mukherjee e Mukhopadhyay (2003) verificaram que as 

avaliações positivas influenciam mais a percepção dos consumidores em relação a um produto 

ou marca, do que as recomendações negativas. Doh e Hwang (2009) corroboram com essas 

afirmações, e demonstraram que as recomendações positivas causam um efeito 

significativamente positivo nas atitudes e intenções de compra. De acordo com Cheung et al. 

(2009) esse efeito positivo é provável de ocorrer em situações na qual o consumidor verifica 

que as recomendações positivas transparecem maior profundidade técnica do que as opiniões 

negativas. Nestes casos, os consumidores estão mais propensos a seguir as recomendações 

positivas, em virtude da especialização das argumentações discorridas na avaliação. Chevalier 

e Mayzlin (2006) estudaram os efeitos do e-WOM positivo na venda de livros online nos sites 

da Amazon e Barnes e Noble. Os referidos autores concluíram que as recomendações 

positivas provocaram aumento nas vendas em ambas as empresas. 

 A terceira categoria de pesquisas sobre e-WOM busca investigar os atributos das 

informações contidas nas recomendações ou avaliações online. De acordo com Lee e Koo 

(2012) os atributos das informações são classificados com base na sua natureza, que podem 

ser: objetivo vs. subjetivo, e/ou orientado ao atribuo vs. orientado ao beneficio. Lee e Lee 

(2009) argumentam que o consumidor avalia no processo de decisão o valor agregado do 

produto, por meio da investigação detalhada dos atributos da oferta. A partir dessa 

investigação o consumidor pode classificar a informação como objetiva ou subjetiva. As 

informações objetivas contemplam os dados relacionados com as especificações técnicas do 

produto e os preços, enquanto as informações subjetivas estão relacionadas aos aspectos 

afetivos, experiências anteriores, e julgamentos pessoais a cerca do produto-serviço (KLEIN; 

FORD, 2003). Segundo Yoon e Kim (2001) os consumidores preferem informações objetivas 

quando realizam pesquisas online, em contrapartida, quando a pesquisa é off-line os 

consumidores favorecem as informações subjetivas. Ratchford, Lee e Talukdar (2003) 

afirmam que as informações subjetivas produzem um efeito mais profundo, porém as 

empresas disponibilizam mais informações orientadas ao produto, tais como: as 

especificações técnicas, resistência, e desempenho. 

 Park e Kim (2008) classificam o conteúdo das recomendações em dois tipos, a saber: 

orientado ao atribuo e orientado ao benefício. Na perspectiva direcionada ao atributo, as 

recomendações dos consumidores são fundamentadas nos atributos técnicos, em 

contraposição, as recomendações focadas no beneficio estão associadas a interpretação ou 
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julgamento subjetivo do consumidor em relação ao produto (YOON; KIN, 2001). De acordo 

com Park e Kim (2008) os consumidores com experiência preferem avaliar a oferta com base 

na orientação ao atributo, diferentemente dos consumidores com pouca experiência que 

favorecem os aspectos direcionados ao beneficio. Lee e Koo (2012) concluíram que 

mensagens objetivas e técnicas produzem um efeito mais intenso na atitude do consumidor 

em comparação com as mensagens de conteúdo afetivo. 
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3 MODELO CONCEITUAL DA PESQUISA 

 

 

 

 De acordo com Williams e Omar (2014) estudar a gestão de marcas para o ensino 

superior se mostra oportuno e relevante. Como uma indústria, as instituições de ensino 

superior de natureza privada experimentam uma intensa competitividade no setor e mudanças 

nas políticas públicas de incentivo, fomento e acessibilidade à educação. Por exemplo, 

conforme aponta Dill (2003) e Pinar et al., (2014), no mercado norte americano observa-se 

uma contínua redução dos fundos governamentais para o ensino superior devido ao cenário 

econômico instável. No Reino Unido, também se verifica a redução dos fundos universitários 

em função da crise internacional e aumento da concorrência no setor educacional 

(WAERAAS; SOLBAKK, 2009). Por sua vez, no contexto brasileiro é possível distinguir 

dois momentos: o primeiro em 2014 que encerrou um ciclo de expansão no número de 

matrículas do ensino superior motivados principalmente pelos programas de financiamento 

estudantil (PROUNI e FIES), que nos últimos dez anos resultaram no crescimento de 110%, 

sendo o setor privado responsável por 74% das matrículas (SEMESP, 2015); o segundo 

momento, iniciado em 2015, deflagra a crise econômica e política que provocou um corte de 

dez bilhões de reais do orçamento para educação, bem como alterou as regras de 

financiamento, tornando os requisitos mais rígidos para obtenção dos benefícios 

(TOKARNIA, 2015). 

 O cenário do setor educacional supracitado evidencia os diversos desafios enfrentados 

pelos gestores das instituições de ensino superior. Segundo Williams e Omar (2014) a 

resposta a esse imperativo do mercado é a profissionalização da gestão de marcas. Williams, 

Osei e Omar (2012) corroboram com esse posicionamento e enfatizam que as instituições de 

ensino superior precisam aperfeiçoar as suas habilidades na gestão da marca, visando 

combater o declínio nas matrículas e crescimento da evasão. Nesse sentido, Williams (2012) 

sugere que as organizações orientadas a educação superior deveriam realizar uma auditoria da 

marca, com vistas a revitalizar ou realinhar a marca com os objetivos da empresa e as 

necessidades dos estudantes, ou até mesmo reconstruir a marca. Apesar dos gestores das 

universidades compreenderem a necessidade de administrar a marca, e reconhecer a 

relevância estratégica da construção da marca institucional, observa-se na literatura uma 

carência de modelos teóricos para a gestão de marcas e do marketing dirigidas às 
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organizações de ensino superior (CHAPLEO, 2007; HEMSLEY-BROWN; OPLATKA, 2006; 

WILLIAMS, 2012). 

 A revelação dessa lacuna teórica concernente à gestão e construção da marca resultou 

na problemática desta tese, cujo objetivo foi desenvolver um modelo para mensuração do 

valor da marca para as instituições de ensino superior de natureza privada com base no 

consumidor. Como fundamentação dessa proposição, entende-se que o “Valor de Marca da 

IES” é o valor incremental proporcionado pela marca em comparação a um concorrente cuja 

marca o valor não foi adicionado (CHRISTODOULIDES; DE CHERNATONY, 2010), ou 

seja, a diferença na escolha, por parte do estudante, entre uma universidade com marca e outra 

sem marca, considerando um mesmo nível de características do serviço.  

Nesse sentido, o Valor de Marca da IES indica o valor incremental adicionado a 

empresa em termos de: eficiência e eficácia dos programas de marketing atinentes a 

comunicação controlada e não controlada (e-WOM); a efetividade da experiência 

universitária proporcionada pela instituição; o nível de qualidade da aprendizagem 

proveniente das interações da co-criação; reduz o risco de compra e aumenta a confiança no 

processo de escolha da instituição. Ademais, um alto Valor de Marca da IES representa maior 

consciência da marca pelos consumidores, e associações mais fortes, favoráveis e positivas 

com relação a marca universitária. 

 Desse modo, nesta tese, propõe-se elaborar um modelo de CCBE circunscrito as 

instituições de ensino superior de natureza privada, visando enriquecer o arcabouço de teorias 

e ferramentas empregadas pelos administradores na condução da gestão e construção das 

marcas institucionais da educação superior. O modelo teórico e as hipóteses da tese foram 

concebidos com base nos diversos estudos teóricos referentes ao Brand Equity no contexto do 

ensino superior, segundo também a Lógica Dominante dos Serviços para o marketing e, por 

fim, considerando os elementos das interações sociais na construção da marca. Vale ressaltar, 

que igualmente foram apreciadas no decorrer do desenvolvimento do modelo as teorias 

basilares do Brand Equity e do marketing orientado aos serviços.     

 O elemento central para desenvolver o modelo proposto é reconhecer que o ensino 

superior é orientado ao serviço, cujo foco é nos estudantes e envolve um conjunto de 

atividades intangíveis. Na educação superior a prestação do serviço exige um relacionamento 

contínuo e de longo prazo com estudante, assim como depende de níveis elevados de 

personalização (HEMSLEY-BROWMN; OPLATKA, 2006). Desse modo, para definir os 

construtos do modelo de mensuração da marca no contexto de ensino superior é 

imprescindível buscar nas teorias sobre serviços os elementos constitutivos do modelo.  
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Para tanto, nesta tese, a partir da Lógica Dominante do Serviço proposta por Vargo e 

Lusch (2004a) procurou-se identificar as premissas e conceitos mais recentes que 

fundamentam as teorias sobre serviços. Segundo Gonçalvez, Garrido e Damacena (2010) a 

Lógica Dominante do Serviço apresenta novos conceitos que questionam os modelos 

tradicionais de mensuração do valor da marca, tais como: a) o consumidor é sempre um co-

criador de valor; b) os consumidores são participantes ativos nas relações de troca e co-

criação de valor; c) no serviço o valor é reflexo das experiências e interações entre as partes 

(VARGO; LUSCH, 2008). Os modelos tradicionais de mensuração do Brand Equity foram 

concebidos embasados pela Lógica Dominante dos Produtos. Todavia, essa lógica não 

contempla as especificidades intrínsecas as atividades desempenhadas pelas empresas 

orientadas aos serviços. Portanto, para projetar um modelo focado no ensino superior é 

preciso contemplar as particularidades tanto do setor educacional quanto das teorias de 

marketing restritas ao serviço. Cabe destacar, conforme sugere Aaker (1991), que a definição 

de modelos de Brand Equity deveria ocorrer a partir do contexto no qual o consumidor e a 

empresa estão inseridos. Neste caso, o contexto do ensino superior, é de serviço. 

  Mediante o exposto, observa-se que não é viável adaptar os modelos tradicionais de 

mensuração de valor da marca para instituições orientadas a nova lógica de serviços, e 

conforme sugestão de Aaker (1991) mostra-se pertinente projetar um modelo que respeite as 

características inerentes ao contexto do serviço. Por isso, nesta tese, buscou-se no modelo 

apresentado por Berry (2000) um ponto inicial para construção do modelo de mensuração do 

valor de marca para as instituições de ensino superior. O modelo proposto por Berry foi 

concebido fundamentalmente para o setor de serviços, e devido as suas significativas 

contribuições, o referido trabalho serviu de inspiração para diversos estudos na área de marcas 

(GRACE; O’CASS, 2005). O modelo desenvolvido pelo pesquisador Berry (2000) é 

constituído pelos seguintes construtos: lembrança da marca; significado da marca; marca 

apresentada pela empresa; comunicações externas de marca; e experiência do consumidor 

com a empresa. 

   Para fins desta tese, o modelo conceitual proposto é demonstrado na Figura 3.1. Os 

determinantes do valor de marca das instituições de ensino superior são: a Consciência da 

Marca e Associações a Marca. Esses dois construtos se aproximam daqueles indicados por 

Berry (lembrança da marca e significado da marca). A Consciência da Marca representa a 

capacidade e/ou habilidade dos estudantes em reconhecer ou lembrar uma marca de ensino 

superior. De acordo com Yoo e Donthu (2001) quanto maior o nível de consciência da marca, 

maior será a probabilidade de reter e conquistar novos consumidores. E segundo Pappu, 
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Quester e Cooksey (2005) a consciência da marca desenvolve atitudes positivas nos 

consumidores que, por consequência, produzirão intenções favoráveis de compra. O 

determinante denominado Associações à Marca retrata o significado da marca na mente do 

estudante, ou seja, a imagem que o estudante constrói da marca na sua memória com base nas 

experiências universitárias e nas comunicações disseminadas pela empresa. Na visão de 

Keller (2008) a percepção do consumidor sobre uma marca é reflexo das associações que o 

consumidor guarda na memória. Dessa forma, quanto mais fortes e favoráveis são as 

associações da marca universitária, maior a probabilidade dos consumidores assimilarem 

imagens positivas a respeito da marca. 

 

Figura 3.1 – Modelo conceitual: valor de marca da IES. 

 
Fonte: Organizado pelo autor. 

 

O Quadro 3.1 apresenta a equivalência entre os termos empregados para denominar os 

determinantes do valor da marca.  Nesta tese, a preferência pelos termos Consciência e 

Associações a marca ocorre pela disseminação e aceitação dos mesmos na literatura. 

Conforme expõe Christodoulides, Cadogan e Veloutsou (2015) os construtos de Brand Equity 

na perspectiva do consumidor sugerido por Aaker (1991) são certamente as mais utilizadas 

em pesquisas empíricas. Oliveira (2013) também constatou, a partir de uma análise nos 

principais periódicos, que os termos indicados por Aaker (1991) são as dimensões mais 

frequentes nos estudos sobre Brand Equity. Portanto, devido a proximidade entre as 

definições e terminologias apontados por Aaker e Berry, optou-se por empregar a expressão 

mais convencional das dimensões do valor da marca. Cabe ressaltar, que essa preferência não 

altera o entendimento ou o significado alvidrado por Berry ao conceber esses determinantes, 
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apenas indica o favorecimento do pesquisador pelos referidos termos, em função da ampla 

aceitação dos mesmos pelos acadêmicos. 

 

Quadro 3.1 – Termos adotados para denominar os determinantes do valor de marca. 

Aaker (1991) Keller (1993) Yoo e Donthu 

(2001) 

Berry (2000) Tese 

Consciência da 

Marca 

Consciência da 

Marca 

Consciência da 

Marca/ Associações 

a Marca 

Consciência da 

Marca 

Consciência da 

Marca 

Associações a 

Marca 

Imagem da Marca  Significado da 

Marca 

Associações a 

Marca 

Lealdade a marca  Lealdade a marca   

Qualidade 

Percebida 

 Qualidade 

Percebida 

  

Fonte: Adaptado de Chernatony, Harris e Christodoulides (2004).     

 

 O construto Experiência Universitária do Estudante com a Marca representa o 

conjunto de interações entre os estudantes e os representantes da instituição. As experiências 

vivenciadas e percebidas pelo estudante é resultado dessas interações, e segundo Brodie, Glyn 

e Little (2006) a experiência decorrente da prestação do serviço desempenha um papel 

essencial na formação do valor da marca. De acordo com Berry (2000) a percepção dos 

consumidores a respeito da experiência do serviço pode influenciar positivamente a 

lembrança da marca e reforçar o significado ou as associações favoráveis à marca na memória 

dos consumidores. Nesse sentido, Pinar et al. (2011) e Ng e Forbes (2009) argumentam que a 

mensuração do valor de marca universitária deveria ocorrer com base na experiência de 

aprendizagem dos alunos, uma vez que todas as interações entre as partes interessadas 

(alunos, professores e colaboradores técnicos-administrativos) contribuem para a experiência 

acadêmica que, por sua vez, afetam significativamente a construção da marca universitária. 

 O próximo construto denominado de Comunicação Controlada da Marca retrata o 

processo estratégico de planejamento, desenvolvimento e execução de programas de 

comunicação da marca, com o objetivo de informar, persuadir e lembrar os consumidores 

sobre os serviços e marcas (KOTLER; KELLER, 2006; BUIL; DE CHERNATONY; 

MATÍNEZ, 2013). A comunicação controlada influencia as atitudes, percepções e intenções 

dos estudantes, como também dos consumidores em potencial, uma vez que transparece para 

o mercado os valores, benefícios e promessas da instituição de ensino. Na percepção de Berry 

(2000) a “marca apresentada pela empresa” (termo usado para referenciar a comunicação 

controlada) através da propaganda e outras formas de disseminação da informação contribui 

efetivamente para a lembrança da marca. Gonçalves, Garrido e Damacena (2010) sugerem 

que a comunicação planejada pela empresa favorece a lembrança da marca e promove a 
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criação das associações que fortaleçam a imagem institucional. Na literatura observam-se 

diversos estudos que demonstram a influência da propaganda e ações promocionais na 

construção do valor da marca (WANG; ZHANG; OUYANG, 2009; MARTÍNEZ; 

MONTANER; PINA, 2009; KELLER, 2007). Desse modo, entende-se que a comunicação 

controlada da marca pode impactar positivamente o reconhecimento e o significado da marca, 

por intermédio da disseminação dos principais benefícios e valores da instituição de ensino 

superior. 

 Além da comunicação planejada e controlada pela organização, existe também uma 

categoria de comunicação que dissemina as informações, porém o faz de maneira não 

controlada pela empresa. O construto e-WOM procura explorar esse tipo de difusão da 

informação sobre a marca por meio das interações entre os clientes. O e-WOM refere-se à 

comunicação informal entre os consumidores sobre os serviços, produtos e experiências de 

uma determinada marca, por meio das tecnologias que permeiam a internet (LIVIN; 

GOLDSMITH; PAN, 2008). A partir das interações online, os consumidores podem discutir a 

respeito de todos os elementos que compõe uma marca e, em seguida, recomendar ou 

desaconselhar a aquisição de um determinado serviço para os clientes de interesse (KELLER, 

2001).  

Na percepção de Barreda et al. (2015) o e-WOM estreita as relações entre os 

consumidores e favorece a lembrança da marca. Dellarocas (2003) argumenta que o 

significado da marca na memória dos clientes é influenciado pelas interações entre os 

consumidores. Vries, Gensler e Leeflang (2012) igualmente constataram que o valor de marca 

das empresas é impactado pelas interações online. Portanto, considerando que a marca é 

afetada pelas interações dos consumidores, e que as mídias sociais alicerçadas pela internet 

desempenham um papel essencial na disseminação da informação, propõe-se que o construto 

e-WOM influencia positivamente a consciência e o significado da marca que, por 

consequência, afetará o valor de marca da instituição de ensino superior. Teo e Soutar (2012) 

afirmam que o boca-a-boca entre os estudantes contribui na construção da marca das 

instituições de ensino superior, e segundo Chang, Jeng e Hamid (2013) os alunos 

frequentemente compartilham as suas impressões sobre a experiência acadêmica através das 

mídias sociais, influenciando a percepção das pessoas a respeito da marca da instituição de 

ensino superior. 

 O último antecedente trata de uma temática cujo interesse acadêmico e profissional 

cresceu substancialmente nos últimos anos (BILGRAM et al., 2011). O tema em questão é 

denominado de Co-criação, que se refere ao processo pelo qual duas ou mais partes 
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colaboram, ou participam na criação de valor para os envolvidos na transação (HUGHES, 

2014). A lógica subjacente a Co-criação reside na premissa de que haverá um beneficio 

apenas por intermédio do envolvimento e interação das partes interessadas no planejamento, 

execução e avaliação do serviço. A compreensão teórica sobre a Co-criação foi reforçada 

pelos trabalhos desenvolvidos com base na Lógica Dominante do Serviço (VARGO; LUSCH, 

2008). Essa nova lógica compreende que os mercados mudaram de uma economia baseada 

em transações de produtos para transações de habilidades, conhecimentos especializados, e 

processos, e que o valor não é criado pelo prestador de serviço e transferido para consumidor 

unilateralmente, mas sim, co-criado pelas partes envolvidas no processo (VARGO; LUSCH, 

2011).  

Conforme destacam Ballantyne e Varey (2006) no ambiente comercial a interação 

entre a empresa e os consumidores é fundamental para criação de valor. Desse modo, como 

aponta Van de Ven (2007) a interação entre os estudantes, professores e os demais 

colaboradores das instituições de ensino superior, por meio da co-criação, contribui para a 

melhoria da aprendizagem. Essa melhoria promovida pela co-criação desempenha papel 

crítico na formação do valor da marca, pois as experiências obtidas pela co-criação podem 

influenciar as associações e a lembrança da marca. É importante ressaltar que o valor é 

sempre co-criado, por isso uma instituição de ensino não pode criar valor individualmente, 

pode apenas oferecer proposições de valor (HUGHES, 2014). Essa proposição requer o 

envolvimento do consumidor para realizar e entregar o valor prometido. Posto isso, a 

construção do valor de marca deriva das contínuas interações de co-criação entre os 

participantes da transação.            

 Por fim, o construto Valor de Marca da Instituição de Ensino Superior procura retratar 

o conjunto de benefícios que a marca proporciona ao estudante em comparação as demais 

organizações do mesmo setor. Nesse sentido, representa o histórico e o resultado das ações 

realizadas no passado (NGUYEN; LEBLANC, 2001). Dessa forma, o valor de marca 

transmite ao mercado a credibilidade e reputação da organização (HEMSLEY-BROWMN; 

OPLATKA, 2006). Nessa perspectiva, o valor de marca da IES é um construto que mensura o 

valor total da marca, considerando a relação entre os antecedentes específicos do ensino 

superior (Experiência Universitária do Estudante com a Marca, Comunicação Controlada da 

Marca, e-WOM, Co-Criação) e os determinantes (Consciência da Marca, Associações à 

Marca) do valor de marca orientado a serviços. Portanto, acredita-se que os antecedentes 

propostos no modelo de mensuração influenciarão positivamente as dimensões do Brand 

Equity para o ensino superior. Quanto maior a consciência da marca e mais favoráveis às 



114 
 

associações na memória do consumidor, maior será o valor de marca da instituição de ensino 

superior. 

 No tópico a seguir são apresentados com mais detalhes os antecedentes e 

determinantes do valor de marca para o ensino superior, bem como o consequente valor de 

marca da IES, com o objetivo de esclarecer a relevância e influência de cada construto para o 

modelo e apresentar a forma de operacionalização dos construtos. 

 

3.1 DEFINIÇÃO DAS DIMENSÕES, ANTECEDENTES E CONSEQUENTE DE CBBE 

 

3.1.1 Relacionamento entre a Experiência universitária do Estudante com a Marca e as 

Dimensões do Brand Equity. 

 

De acordo com Voss e Zomerdijk (2007), o serviço é uma interação de longo prazo 

que consiste de múltiplos componentes e pontos de contato, e o resultado dessas interações é a 

experiência percebida pelo consumidor. Por isso, as instituições de serviço cujas interações 

são contínuas precisam de uma operação planejada e executada de maneira cuidadosa, 

visando proporcionar aos usuários uma experiência positiva do serviço ofertado. Voss e 

Zomerdijk (2007) argumentam que os gestores de empresas educacionais precisam construir e 

facilitar a obtenção das experiências centrais para construção da marca na mente do 

consumidor. 

A educação superior pode ser compreendida como uma categoria especial de serviço 

devido ao intenso contato entre o consumidor (discente) e o provedor do mesmo (a instituição 

de ensino). Destaca-se também a natureza do contato entre o discente e a instituição de 

ensino, que segundo Voss e Zomerdijk (2007) é considerada contínua. Na visão dos referidos 

autores, o sucesso do resultado dessa interação contínua depende dos esforços empreendidos 

pela organização a fim de proporcionar uma experiência positiva no decorrer dessas 

interações. Portanto, conforme aponta Voss e Zomerdijk (2007), a educação pode ser 

classificada como um serviço experiencial. 

A experiência do consumidor com a empresa é a consequência das múltiplas 

interações entre as partes interessadas, e um conceito cuja relevância tem crescido no âmbito 

acadêmico devido ao seu impacto na construção e mensuração do valor da marca na nova 

Lógica Dominante do Serviço (BERRY, 2000; BRODIE; GLYN; LITTLE, 2006). Uma vez 

que, o serviço é o elemento central da oferta, a experiência decorrente das interações 

percebidas no serviço desempenha um papel crítico na formação do valor da marca. Posto 
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isso, conforme aponta Brodie, Glyn e Little (2006), a experiência é uma dimensão central na 

criação de valor da marca no contexto de empresas orientadas a serviços. Keller (1998) ainda 

destaca que os sentimentos e experiências são elementos fundamentais na construção da 

marca, e segundo Padgett e Allen (1997) as experiências impactam significativamente na 

percepção dos consumidores quanto à imagem institucional. Por isso, a presente tese, com 

base no modelo de Berry (2000) e os apontamentos de Brodie, Glyn e Little (2006) dispõe o 

constructo Experiência Universitária do Estudante como um antecedente do valor da marca 

para instituições de ensino superior. 

Pelo fato das instituições de ensino superior se caracterizarem como um serviço 

experiencial, Ng e Forbes (2009) asseveram que o elemento essencial na criação de valor e 

construção de uma marca universitária é a experiência de aprendizagem. Desse modo, o valor 

da marca institucional deveria ser mensurado considerando o elemento central da criação de 

valor proporcionado pela universidade, neste caso, a experiência de aprendizagem. Pinar et al. 

(2011) corroboram com essa visão destacando que a experiência central ou básica de uma 

universidade é o ensino e pesquisa. Portanto, os elementos acadêmicos são as atividades 

centrais da criação de valor para a experiência estudantil no ensino superior.  

A dimensão da experiência acadêmica consiste do aditamento de todos os encontros na 

sala de aula, discussões de assuntos pertinentes ao ensino, atividades complementares as 

exposições dialogadas atinentes ao assunto tratado em sala, conjunto de avaliações 

continuadas, projetos paralelos em grupo, projetos de pesquisa supervisionados pelos 

professores orientadores, atendimento após as aulas para dirimir as dívidas, orientações 

acadêmicas, e entre outros (PINAR et al., 2011). Todas essas interações contribuem 

significativamente para a aprendizagem do estudante e definição da experiência acadêmica, 

que, por sua vez, influenciam na construção da marca universitária (NG; FORBES, 2009). 

Desta maneira, as interações aluno-aluno e aluno-faculdade (professores e colaboradores) 

desempenham papel relevante no processo de criação da experiência de aprendizagem, 

refletindo de forma expressiva no valor da marca institucional. 

Além dos elementos centrais, existe também um conjunto de atividades de apoio na 

criação de valor que estimulam ou enriquecem a experiência do estudante com a oferta. De 

acordo com Ng e Forbes (2009) as atividades ou serviços de apoio, tais como: as instalações 

do campus, a residência universitária e o sistema de matrícula, e outros pontos de interação 

são importantes elementos facilitadores para obtenção da experiência central (aprendizagem). 

Em cada ponto e momento de interação com as atividades de apoio, a experiência 
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universitária do estudante pode ser influenciada positiva ou negativamente, que por 

consequência afetará o valor da marca na percepção dos consumidores.  

Ainda segundo Ng e Forbes (2009), a experiência central não funciona efetivamente 

sem os serviços de apoio, uma vez que as atividades centrais e de apoio interagem de maneira 

dinâmica na construção da experiência universitária para o estudante. Dessa forma, a referida 

experiência é o montante gerado pela combinação ou adição das experiências centrais e de 

apoio, e essas experiências podem acarretar em uma percepção positiva ou negativa da marca. 

Portanto, a Experiência Universitária do Estudante é um importante constructo para medir o 

valor da marca universitária, e a mesma é constituída pelas experiências centrais e de apoio 

vivenciadas pelo estudante no decorrer das interações acadêmicas e não acadêmicas. 

Face ao exposto, o constructo Experiência Universitária do Estudante é formado por 

duas dimensões: a primeira considerada central é constituída pelas experiências de 

aprendizagem (core service – núcleo do serviço) (NG; FORBES, 2009; GONÇALVEZ, 2009; 

GRACE; O`CASS, 2005); e a segunda são as atividades de apoio ou suporte representadas 

pelos serviços da biblioteca (PINAR et al., 2011), instalações físicas (NG; FORBES, 2009, 

PINAR et al., 2011), e serviço dos colaboradores que não desempenham a atividade central 

(staff, técnicos e administrativos) (GRACE; O`CASS, 2005; GONÇALVEZ, 2009).     

Para operacionalização da dimensão experiências de aprendizagem, a presente tese 

adotou os estudos elaborados por Grace e O`cass (2005) e Gonçalves (2009), pelo fato das 

escalas apresentadas por estes pesquisadores apresentar alinhamento com o setor de serviços e 

mensuração do valor da marca. Os referidos autores desenvolveram trabalhos cujos modelos 

conceituais foram idealizados para avaliar as marcas do setor de serviços, e para isso 

estabeleceram um conjunto de escalas devidamente validadas e testadas empiricamente, com 

o objetivo de provar a legitimidade do modelo conceitual. Essas escalas guardam forte 

aderência com a proposta de analisar o efeito do serviço central das instituições de ensino 

superior (experiências de aprendizagem) nas associações e imagem da marca universitária. 

Portanto, a experiência de aprendizagem do estudante foi avaliada pelo fator Núcleo 

do Serviço (Core Service) proposto por Grace e O`cass (2005). O Núcleo do Serviço está 

relacionado com o desempenho central do serviço, e procura mensurar o quanto do serviço 

esperado foi efetivamente obtido no momento do consumo. Assim, o Núcleo do Serviço é a 

concretização do serviço básico, e segundo importantes pesquisadores é uma das dimensões 

mais relevantes para avaliar a força da marca e o comportamento de compra futuro do 

consumidor (BERRY, 2000; De CHERNATONY; RILEY, 1998, GRACE; O`CASS, 2005). 

A experiência de aprendizagem é o núcleo do serviço das universidades, isto é, o resultado 
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obtido pelas interações no processo de ensino e pesquisa. Por isso, mostra-se efetivo adotar o 

fator Núcleo do Serviço, proposto originalmente por Grace e O`cass (2005), como forma de 

operacionalizar o elemento central da Experiência Universitária do Estudante. 

Já a operacionalização das atividades de apoio, que atuam para facilitar a obtenção da 

experiência central, e são representadas pelos itens: serviço dos colaboradores, instalações 

físicas, e serviços da biblioteca, serão conduzidas com base nas escalas desenvolvidas por 

Grace e O`cass (2005), Elsharnouby (2015) e Pinar et al. (2014). Como citado anteriormente, 

os trabalhos de Grace e O`cass estão alinhados a proposta da presente tese, uma vez que 

elaboraram modelos para medir o valor da marca de empresas orientadas a serviços, e para 

tanto, formularam escalas ajustadas e validadas exclusivamente em direção ao setor de 

serviços. Enquanto que, a investigação de Pinar et al. (2014) procura definir os principais 

fatores para construção da marca universitária. Estes fatores foram validados a partir de uma 

escala elaborada especificamente para o setor educacional, permitindo, assim, adotá-las como 

instrumento de medição das atividades de apoio. 

O item Serviço dos Colaboradores representa o desempenho e comportamento dos 

funcionários no processo de produção e consumo do serviço durante as interações com os 

clientes (JOHNS, 1999). Na visão de Zeithaml, Parasuraman e Berry (1985) o desempenho do 

serviço sofre alterações conforme as intervenções da presença humana e, por isso, interfere na 

compreensão do consumidor quanto a performance geral do serviço. Ademais, a percepção 

positiva ou negativa do consumidor da experiência vivenciada na prestação da oferta, é 

consequência, em parte, do momento da execução do serviço. E essa experiência, segundo 

Berry (2000) contribui para consciência e imagem da marca, na visão dos consumidores.  O 

Serviço dos Consumidores foi mensurado com base nas escalas desenvolvidas por Grace e 

O`cass (2005), e Elsharnouby (2015). 

Já o item instalações físicas trata dos elementos tangíveis utilizados nas transações 

entre os estudantes e o prestador de serviço, e na concepção de Saginova e Belyansky (2008) 

os aspectos físicos podem ser tocados e percebidos pelos alunos, facilitando a percepção 

global do estudante no processo de avaliação da marca institucional. De acordo com Padlee e 

Reimers (2015) a instalação física é um atributo fundamental na construção da imagem 

institucional, uma vez que é o único elemento tangível em uma oferta de serviço e, por isso, 

influencia a atitude do estudante na avaliação da marca universitária. Mavondo e Zaman, 

(2000) e Gamage et al. (2008) acrescentam que os aspectos físicos são importantes elementos 

da satisfação dos estudantes, e ajudam os usuários do serviço acadêmico avaliar a experiência 

universitária. Gray, Fan e Llanes (2003) e Goi, Goi e Wong (2014) constataram que a 
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percepção de um ambiente de aprendizagem de qualidade depende significativamente das 

instalações físicas (salas de aula, laboratório de informática e laboratórios de pesquisa), e 

concluíram que as referidas instalações são elementos críticos na construção de uma marca 

universitária.  Para operacionalização da dimensão instalações físicas foram consideradas e 

adaptadas as escalas elaboradas por Pinar et al. (2014). Estes pesquisadores elaboraram 

escalas direcionadas ao ensino superior, procurando verificar a influência das instalações 

físicas na construção de marcas voltadas ao respectivo ensino, demonstrando, assim, 

aderência ao que se pretende investigar nesta tese.   

Por fim, a última dimensão de apoio são os serviços da biblioteca. De acordo com 

Tachizawa e Andrade (2003) as bibliotecas das instituições de ensino superior existem com o 

objetivo de atender as atividades acadêmicas primordiais; sejam elas de ensino, pesquisa ou 

extensão, e devem também planejar os recursos tanto informacionais quanto de infraestrutura 

para atender as demandas das atividades de aprendizagem. Oliveira (2004) destaca que as 

bibliotecas universitárias, na última década, mudaram o seu papel e passaram a extrapolar o 

caráter conservador, estático, de simples armazenador da informação, para uma postura mais 

dinâmica e participativa, visando conservar e transmitir o conhecimento de forma a contribuir 

e alavancar as atividades e ensino e pesquisa.  

Segundo Lai et al. (2015) os serviços e as instalações da biblioteca são os elementos 

que mais agregam valor para os serviços universitários e, por isso, desempenham uma 

relevante participação na construção da marca institucional. De modo igual, Pinar et al. 

(2011) constataram que os serviços da biblioteca, na percepção dos estudantes, é o elemento 

de apoio mais importante para criar uma marca universitária forte. A operacionalização da 

dimensão serviços da biblioteca foi efetuada com base nas escala de Pinar et al. (2014), pois 

foi elaborada para o ensino superior e com ênfase no estudo de marcas e satisfação. Por 

conseguinte, propõem-se as seguintes hipóteses. 

 

Quadro 3.2 – Hipóteses relacionadas à Experiência Universitária. 

CONSTRUCTO FATORES COD. HIPÓTESES 

Experiência 

universitária 

Núcleo do 

serviço 

H1a. Existe relação positiva e significante entre o Núcleo do Serviço e a 

Consciência da Marca 

H2a. Existe relação positiva e significante entre o Núcleo do Serviço e as 

Associações à Marca. 

Instalações 

físicas 

H3a. Existe relação positiva e significante entre as Instalações Físicas e a 

Consciência da Marca 

H4a. Existe relação positiva e significante entre as Instalações Físicas e as 

Associações à Marca. 

Serviços da 

biblioteca 

H5a. Existe relação positiva e significante entre os Serviços da Biblioteca 

e a Consciência da Marca 
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H6a. Existe relação positiva e significante entre os Serviços da Biblioteca 

e as Associações à Marca. 

Serviço dos 

colaboradores 

H7a. Existe relação positiva e significante entre os Serviços dos 

Colaboradores e a Consciência da Marca 

H8a. Existe relação positiva e significante entre os Serviços dos 

Colaboradores e as Associações à Marca. 

Fonte: Organizado pelo autor. 

 

3.1.2 Relacionamento entre a Comunicação Controlada da Marca e as Dimensões do Brand 

Equity. 

 

A comunicação controlada da marca é maneira que as empresas buscam informar, 

persuadir, lembrar e diferenciar os produtos/serviços comercializados pela organização 

(KAPFERER, 2004). O mix de comunicação de marketing é composto essencial por seis 

atividades, a saber: propaganda, promoção de vendas, eventos, relações públicas, e vendas 

pessoais (KOTLER; KELLER, 2006). Os referidos autores verificaram que essas atividades 

de comunicação podem exercer influência positiva na construção do Brand Equity, sobretudo, 

na criação de associações favoráveis e ampliação do conhecimento da marca. Os efeitos 

positivos da propaganda nas dimensões do Brand Equity foram amplamente discutidos e 

verificados em diversos trabalhos (AAKER; JACOBSON, 1994; COBB-WALGREN, RUBE; 

DONTHU, 1995; YOO; DONTHU, 2002). 

 Keller (2008) observou que eventos promocionais com objetivos de longo prazo 

influenciam a construção do Brand Equity, através da oferta de experiências inovadoras que 

favoreçam a criação de associações fortes e únicas. Em contrapartida, Yoo, Donthu e Lee 

(2000) verificaram que estratégias de redução de preço não beneficia a construção da marca, 

mesmo que no curto prazo alavanque as vendas. Webster e Keller (2004) argumentam que a 

promoção exerce um papel relevante no desenvolvimento da consciência e associação da 

marca, principalmente, em situações nas quais a organização procura estabelecer novos 

segmentos ou nichos de mercado.  

Bendixen, Bukasa e Abratt (2004) também constataram que, no setor de serviços, os 

esforços promocionais são imprescindíveis para alcançar a consciência da marca, visto que, 

neste setor, os consultores de vendas disseminam as características distintas da marca em 

comparação aos concorrentes. Por fim, Van Riel, Pahud de Mortanges e Streukens (2005) 

demonstram em seus estudos a influência positiva que a promoção exerce na imagem da 

marca, bem como, na qualidade percebida. 
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 Palazón e Delgado-Ballestar (2009) observaram que ações promocionais não-

monetárias (brindes, amostras, concursos, sorteios, e entre outros) são importantes elementos 

da comunicação na divulgação da instituição, e segundo Montaner e Pina (2008), essas ações 

ajudam a fortalecer o valor da marca. Chu e Keh (2006) afirmam que as promoções não-

monetárias contribuem para diferenciar as marcas, por meio da comunicação dos principais 

atributos da instituição e, por isso, influencia positivamente o valor da marca. Dessa forma, as 

promoções não-monetárias podem suscitar ou provocar associações mais intensas e favoráveis 

como a marca, através da imersão do consumidor nas atividades de interação com a empresa 

(BUIL; DE CHERNATONY; MARTÍNEZ, 2013). 

Desse modo, a Comunicação da Marca representa a disseminação de informações 

planejadas e controladas pela organização a respeito da sua identidade e objetivos de 

mercado, através de técnicas e ferramentas provenientes da propaganda, pela ambientação das 

instalações onde o serviço é prestado, e por intermédio da aparência dos prestadores de 

serviço (BERRY, 2000). Dessa forma, a comunicação controlada da marca é a mensagem que 

a empresa elabora e transmite para o mercado-alvo objetivando constituir um conjunto de 

associações e imagens atribuídas à marca institucional.  

Para tanto, a empresa se apresenta ao mercado por meio do nome e logotipo, 

associações simbólicas, e meios de interações visuais. A efetiva adoção dessas ferramentas e a 

correta apresentação da marca ao consumidor contribuem diretamente para a consciência da 

marca e fortalece a marca institucional junto ao mercado-alvo (BERRY, 2000). Posto isso, a 

comunicação controlada desempenha a função de informar ao consumidor as características e 

propostas da empresa, estimulando o consumidor a experimentar e/ou conhecer as ofertas da 

organização, bem como reforçar o significado da marca para os atuais clientes. 

 De acordo com Grace e O`cass (2005) a comunicação controlada pela empresa é 

representada principalmente pela propaganda e promoção. A propaganda, segundo Kotler e 

Keller (2012) é um dos elementos da comunicação integrada do marketing que mais 

influenciam as atitudes, percepções e intenções dos consumidores e, por isso, é um tema 

amplamente discutido na literatura. Grace e O`cass (2005) argumentam que para o setor de 

serviços a propaganda é o item mais importante, uma vez que tangibiliza a oferta, e reduz as 

incertezas do processo de compra, assim como aumenta a possibilidade do consumo futuro. 

Dessa forma, como argumentam Gonçalvez, Garrido e Damacena (2010), a comunicação 

controlada procura traduzir tudo àquilo que a marca gostaria de transparecer, e o conjunto de 

promessas que os gestores da organização transmitem aos consumidores, de forma a 
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potencializar o reconhecimento da marca institucional e gerar associações favoráveis à 

mesma. 

 De acordo com Wang, Zhang, e Ouyang (2009) as ações promocionais e a propaganda 

afetam positivamente o valor da marca, através da contínua inserção de informações e 

especificações sobre um produto ou serviço. Esse efeito positivo é consequência de quanto a 

empresa disponibilizará de investimento e o método de comunicação empregado na campanha 

(MARTÍNEZ; MONTANER; PINA, 2009). Segundo Nikabadi, Safui, e Agheshlouei (2015) a 

propaganda pode influenciar o valor da marca de diversas maneiras, tais como: a) o 

consumidor julgar a qualidade e o valor da marca por meio dos símbolos e/ou logotipos 

disponibilizados pela empresa; b) a percepção dos clientes que empresas com maior 

investimento em propaganda e promoção desenvolvem marcas mais fortes (MOORTHY; 

ZHAO, 2000); e c) os consumidores atribuem as empresas com campanhas de comunicação 

sistemáticas e frequentes serviços com melhor qualidade e marcas mais reconhecidas 

(BRAVO; FRAJ; MARTÍNEZ, 2007). Ademais, Keller (2007) assevera que a propaganda 

pode criar associações fortes, únicas e favoráveis a marca, de modo a produzir respostas 

positivas dos consumidores em relação à organização.  

No ensino superior, a promoção e propaganda contemplam todas as ferramentas que a 

universidade pode empregar para disseminar as ofertas, proposta de valor, e os diferenciais 

competitivos, visando atrair candidatos e gerar associações positivas com marca (IVY, 2008). 

A utilização das ferramentas promocionais é imprescindível em mercados cujos clientes 

apresentam características distintas e pouco uniformes, exigindo das instituições mecanismos 

de comunicação adaptados aos diferentes públicos de interesse. Segundo Buil, De Chernatony 

e Martínez (2013), esse cenário reflete o mercado das instituições de ensino superior, que 

precisam adotar estratégias de comunicação variadas conforme o perfil do candidato. Ivy 

(2008) relata que as universidades estão interessadas em constituir uma forte reputação na 

sociedade e, para isso, investem nas ferramentas de comunicação, tais como: a propaganda, 

convenções, marketing direto, eventos, e entre outros; objetivando persuadir, lembrar e 

reforçar a essência da marca nos atuais e potenciais estudantes.  

 Mazzarol (1998) argumenta que as instituições de ensino superior devem implementar 

estratégias de comunicação direcionadas a esclarecer e enfatizar as suas principais qualidades 

estruturais, bem como enaltecer os benefícios associados ao desempenho acadêmico, com a 

finalidade de transparecer a comunidade o potencial que a marca possui para agregar valor a 

carreira dos estudantes. Desse modo, conforme assevera Buil, De Chernatony e Martínez 

(2013) a comunicação integrada precisa apresentar os diferenciais acadêmicos em termos de 
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ensino, pesquisa e parcerias institucionais, bem como demonstrar através da comunicação as 

reais contribuições que a marca atribui ao currículo do aluno. 

 A operacionalização do construto Comunicação Controlada da Marca foi efetuada com 

base nos trabalhos de Grace e O`cass (2005) e Gonçalves (2009). Como citado anteriormente 

ambos os pesquisadores desenvolveram investigações com o propósito de estabelecer um 

modelo para avaliação e mensuração do valor da marca no contexto de serviços. A partir das 

escalas elaboradas pelos referidos pesquisadores é possível providenciar os ajustes que 

atendam as particularidades do ensino superior e, assim, verificar os efeitos da comunicação 

na construção da marca universitária. Além desses, as escalas de Buil, Martínez e De 

Chernatony (2013), Buil, De Chernatony e Martínez (2011) e Oliveira (2013) também foram 

contempladas.  

Considerando as múltiplas ferramentas e formas de comunicação, definiu-se os itens 

que constituíram a escala responsável por avaliar a influência da Comunicação Controlada nas 

associações e consciência da marca. Para tanto, fundamentado pela literatura, os seguintes 

fatores foram designados: a) Propaganda;  b) Promoção Monetária e não Monetária; c) Nome 

da Marca; d) Valor Percebido ou Preço;  e) Escopo de Serviço (Service Scope, SS). 

  A primeira e a segunda dimensão constituída pela Propaganda e Promoção foram 

amplamente discutidas nos parágrafos anteriores, e ficou evidenciada a sua influência no valor 

da marca de uma instituição de ensino superior. Dessa forma, buscar-se-á expor alguns 

comentários a respeito das demais dimensões, visando elucidar as implicações das mesmas no 

valor marca.  

A terceira dimensão denominada de Nome da Marca refere-se à tipografia ou qualquer 

representação por intermédio de símbolos, cores ou demais associações do próprio nome da 

marca da empresa (GONÇALVES, 2009). Na visão de Keller (1993) e De Chernatony e Riley 

(1998) é fundamental uma organização dispor um nome exclusivo e de fácil reconhecimento 

do consumidor, isso porque, simplifica o processo de busca e robustece a posição da empresa 

na mente do consumidor, bem como favorece ao fortalecimento da imagem e consciência da 

marca. Berry (2000) acrescenta que as empresas cujo mercado é orientado aos serviços, a 

marca principal é o próprio nome da empresa e, por isso, este é um fator relevante na 

mensuração do valor da marca.  

De acordo com Grace e O`cass (2005) os consumidores podem avaliar um serviço 

através das evidências ou atributos que o nome da marca transparece no processo de busca e 

escolha da oferta, ou seja, o nome auxilia os consumidores a recordar os benefícios da marca. 

Degeratu, Rangaswamy, e Wu (2000) asseveram que empresas que desenvolvem as suas 
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operações no mercado de serviços adotam o nome da marca como um substituto pela ausência 

de atributos tangíveis e indisponibilidade de informações. Diante do exposto, é possível 

inferir que o Nome da Marca de uma instituição de ensino superior pode gerar associações 

favoráveis em relação à marca, assim como influenciar a percepção do estudante quanto a 

imagem da universidade. 

O preço ou valor percebido representa o montante de recursos dispendidos pelo 

consumidor para adquirir um determinado produto/serviço (KNOX, 2001). As pesquisas 

sobre o tema sugerem que as marcas de alto valor agregado estão associadas a preços mais 

altos, desde que estes preços representem produtos/serviços de alta qualidade e diferenciação 

(SRIRAM; SUBRAMANIAN; MANOHAR, 2007; ERDEM; KEANE; SUN, 2008, SURI; 

MANCHANDA; KOHLI, 2002). Erdem, Katz, e Sun (2010) afirmam que os consumidores 

buscam informações sobre o histórico de preços de uma respectiva marca com o objetivo de 

identificar preferências, esse tipo de comportamento provoca impacto positivo no Brand 

Equity. Já Davcik, Giacomo, e Francesco (2010) evidenciam que o preço contribui para 

criação de associações favoráveis que, por consequência, eleva o valor do Brand Equity. 

Dodds, Monroe, e Grewal (1991) e Yoo, Donthu, e Lee (2000) afirmam que nos 

mercados consumidores o preço é considerado uma variável extrínseca da qualidade dos 

produtos e, portanto, as marcas cujos preços são mais altos muitas vezes são percebidos de 

qualidade superior. Em contrapartida, Cretu e Brodie (2007) observaram que produtos cuja 

qualidade percebida como homogênea, o preço mais elevado da oferta afetará negativamente 

a consciência de marca, porque, neste caso, o preço não sinaliza um produto de qualidade. 

Esse efeito negativo do preço sobre a consciência de marca é frequentemente demonstrado 

nas pesquisas que discutem o tema Brand Equity (JENSEN; KLASTRUP, 2008; CRETU; 

BRODIE, 2007).  

Mudambi, Doyle, e Wong (1997) constataram que no setor de serviços o preço baixo 

não é o critério principal para selecionar fornecedores, porém, é uma importante variável na 

construção de associações favoráveis e qualidade percebida. Pappu, Quester, e Cooksey 

(2006) endossam os achados de Mudambi ao verificar que os compradores estão dispostos a 

pagar um preço premium pelos serviços de alta qualidade e desempenho. Os referidos autores 

apuraram que preços altos podem afetar positivamente as associações da marca. O nível de 

impacto que preço provoca depende das características do mercado pelo qual a empresa 

direciona os seus esforços.  

Van Riel, Pahud de Mortanges e Streukens (2005) demonstraram que o “valor 

percebido” do preço impacta positivamente a consciência da marca. Já Grace e O`cass (2005) 
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observaram que o preço ou o valor percebido influenciam o comportamento de compra e, por 

isso, impactam no valor da marca. Na educação superior o valor percebido é um elemento que 

pode sinalizar o nível de qualidade de ensino e pesquisa, bem como disseminar associações 

positivas sobre a marca em relação às estruturas da instituição. Portanto, o preço é um fator 

que pode afetar o valor da marca institucional, pois propicia aos estudantes realizar 

comparações no processo de escolha.  

Por fim, a última dimensão denominada Escopo de Serviço representa a evidenciação 

das instalações físicas, a ambientação do espaço físico, e a aparência dos funcionários. 

Segundo Grace e O`cass (2005) a organização e aparência das instalações podem afetar os 

consumidores na perspectiva emocional e cognitiva, que por sua vez influenciam a percepção 

e avaliação do consumidor quanto à marca do serviço. Outros autores corroboram com esses 

achados, afirmando que os ambientes dos serviços afetam o julgamento do consumidor e, por 

isso, é uma dimensão indispensável na análise do valor da marca institucional 

(GONÇALVES, 2009; De CHERNATONY; RILEY, 1998; GRACE; O`CASS, 2005). Tendo 

em vista o exposto, podem-se sugerir as seguintes hipóteses. 

 

Quadro 3.3 – Hipóteses relacionadas à Comunicação Controlada da Marca. 

CONSTRUCTO FATORES COD. HIPÓTESES 

Comunicação 

controlada da 

marca 

Propaganda 

H1b. Existe relação positiva e significante entre a Propaganda e a 

Consciência da Marca 

H2b. Existe relação positiva e significante entre a Propaganda e as 

Associações à Marca. 

Promoção 

monetária 

H3b. Existe relação positiva e significante entre a Promoção Monetária e a 

Consciência da Marca 

H4b. Existe relação positiva e significante entre a Promoção Monetária e as 

Associações à Marca. 

Promoção 

não 

monetária 

H5b. Existe relação positiva e significante entre a Promoção não Monetária 

e a Consciência da Marca 

H6b. Existe relação positiva e significante entre a Promoção não Monetária 

e as Associações à Marca. 

Nome da 

marca 

H7b. Existe relação positiva e significante entre o Nome da Marca e a 

Consciência da Marca 

H8b. Existe relação positiva e significante entre o Nome da Marca e as 

Associações à Marca. 

Valor 

percebido 

H9b. Existe relação positiva e significante entre o Valor Percebido e a 

Consciência da Marca 

H10b. Existe relação positiva e significante entre o Valor Percebido e as 

Associações à Marca. 

Escopo do 

serviço 

H11b. Existe relação positiva e significante entre o Escopo do Serviço e a 

Consciência da Marca 

H12b. Existe relação positiva e significante entre o Escopo do Serviço e as 

Associações à Marca. 

Fonte: Organizado pelo autor. 
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3.1.3 Relacionamento entre o E-WOM e as dimensões do Brand Equity 

 

Com a fundação da Word-of-Mouth Marketing Association (WOMMA) em 2004, os 

gestores e os colaboradores responsáveis pela comunicação da empresa observaram um 

crescimento consistente do WOM (WOMMA, 2012). De acordo com Brown, Broderick, Lee 

(2007) esse crescimento é consequência do progresso das mídias e redes sociais que 

ampliaram os meios de interação entre os consumidores. Schindler e Bickart (2005) 

argumentam que o WOM desempenha um papel essencial no processo de comunicação 

mercadológico, bem como é um determinante do comportamento do consumidor. Diversas 

pesquisas demonstram que o WOM influencia a opinião dos consumidores (LIS; HORST, 

2013). Na visão de Grewal, Cline e Davies (2003) a comunicação WOM é uma fonte 

fundamental para os indivíduos obter informação com credibilidade, e impacta o 

comportamento e as decisões dos consumidores.  

 A coleta de dados e a discussão sobre produtos e serviços entre os consumidores 

cresceu em termos de quantidade e variedade, devido à propagação da internet e às múltiplas 

possibilidades de buscar a informação, como no caso do e-WOM (CASIDY; WYMER, 

2015). A disseminação da informação sem quaisquer limites espaciais ou temporais resultou 

no crescimento do e-WOM, e segundo Henning-Thurau (2004) o e-WOM influencia o 

processo decisório do consumidor. De acordo com Lis e Horst (2013) os consumidores não 

são mais agentes passivos da comunicação, mas sim participantes ativos do processo de 

interação, e responsáveis pela criação e divulgação das mensagens atinentes a marca da 

empresa. Este intenso envolvimento do consumidor é incentivado pelas organizações, através 

das inúmeras plataformas de interação que as empresas disponibilizam com a finalidade de 

gerar discussões a respeito dos produtos e as marcas (CHEN; WANG; XIE, 2008).  

Essas plataformas, denominada de mídias sociais, propiciam o compartilhamento de 

opiniões pessoais e profissionais dos consumidores em relação as suas experiências, emoções 

e reflexões sobre as marcas para outros usuários (BARREDA et al., 2015). De acordo com 

Hutter et al. (2013) as mídias sociais facilitam a construção de comunidades e 

relacionamentos, assim como promovem o engajamento dos consumidores. A partir desse 

engajamento os consumidores interagem com mais intensidade e discutem com frequência as 

ofertas das empresas que, por consequência, influencia os determinantes do valor da marca 

(MURTIASHI; SUCHERLY; SIRINGORINGO, 2014).  

Segundo Hutter et al. (2013) as mídias sociais representam uma alternativa para os 

consumidores expor seus pensamentos e opiniões sobre a marca, e assim, criar consciência da 
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marca. Ainda na percepção do mesmo autor, quanto mais ativos e engajados os consumidores 

nas mídias sociais das empresas, maior será a consciência da marca. Henning-Thurau et al. 

(2010) complementam afirmando que as mídias sociais e os sites que promovem 

recomendações, disponibilizam oportunidades de interação e comunicação que podem 

impactar significativamente no significado da marca.   

Como explicado anteriormente, o WOM é provocado pelas interações entre os clientes 

a respeito de uma determinada marca, por isso, constitui-se como um importante antecedente 

para construção do Brand Equity (LOBSCHAT et al., 2013). Por meio dessas interações, os 

clientes podem dialogar a respeito das características (qualidade, valores, localização, etc.) da 

marca e, em seguida, recomendá-la para os grupos de interesse (KELLER, 2001). Além disso, 

o engajamento crescente do cliente através das diversas interações com a marca influencia 

positivamente a sua avaliação em relação à respectiva marca (RUST et al., 1999).  

O nível de conhecimento e associações que um consumidor possui em relação a uma 

marca pode ser significativamente influenciada pela quantidade de interações que estes 

estabelecem entre si (DELLAROCAS, 2003). De acordo com Brown, Broderick e Lee (2007) 

a maneira como o cliente se identifica com a marca e com os outros usuários pode gerar 

associações favoráveis e fortes, influenciando positivamente o Brand Equity. Eastlick, Lotze e 

Warrington (2006) constatou uma relação positiva entre as interações do cliente com as 

associações da marca. 

 Barreda et al. (2015) sugerem que o e-WOM é um elemento complementar as 

estratégias de marketing da empresa, o qual contribui para o estreitamento das interações 

online entre os consumidores, bem como favorece o reconhecimento e a lembrança da marca 

na mente dos consumidores. Da mesma forma, Macdonald e Sharp (2003) constataram que as 

informações online disponibilizadas no contexto e-WOM podem aumentar ou diminuir a 

consciência da marca. De Vries, Gensler e Leeflang (2012) verificaram que as interações 

online impactam a consciência da marca, e no longo prazo afetam positivamente o Brand 

Equity. Jalilvand e Samiei (2012) estudaram empiricamente o mercado automobilístico, e 

concluíram que o e-WOM influencia significativamente a imagem da marca e possui um 

efeito positivo na intenção de compra dos consumidores. 

De acordo com Thurau et al. (2004) os consumidores possuem diferentes motivações 

para iniciar uma conversa online, dentre estas motivações destacam-se: os benefícios sociais, 

incentivos econômicos, e auto aprimoramento. Esses benefícios sociais podem ajudar a 

construir uma marca forte e impactar positivamente o Brand Equity (KELLER, 2010). 

Segundo os achados de East et al. (2008) o WOM positivo aumenta a probabilidade de novas 
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compras e contribui para o fortalecimento da marca. Já Chevalier & Mayzlim (2006) 

revelaram que comentários (reviews) favoráveis sucedem no aumento das vendas e fortalece a 

marca na mente do consumidor. 

Burmann (2010) e Hardey (2011) afirmam que a marca é profundamente afetada pelas 

recomendações dos consumidores, principalmente nos últimos dez anos, no qual o 

desenvolvimento tecnológico e as mídias sociais alicerçadas pela internet conceberam um 

ambiente prolífico para disseminação de novos conteúdos. Segundo Hardey (2011) as 

informações disponibilizadas no contexto e-WOM podem influenciar a percepção dos 

consumidores em relação à marca. Cheema & Kaikati (2010) concluíram que as 

recomendações geradas pelos consumidores são mais persuasivas que as informações geradas 

pela empresa, e essas recomendações contribuem na formação da marca.  Já os estudos de 

Ghose & Ipeirots (2011) revelaram que as recomendações do consumidor contribuem 

significativamente para a venda de produtos e a difusão da marca. De maneira geral, as 

opiniões e recomendações online disseminadas pelo consumidor criam maior envolvimento 

com a marca. 

A circulação da informação entre os consumidores a cerca da marca em mídias sociais 

possui reflexos positivos na imagem da marca e na percepção do consumidor sobre o valor da 

marca (CHEVALIER; MAYZLIM, 2006). O e-WOM reproduz o conjunto de informações 

positivas ou negativas que os estudantes auferem sobre a instituição de ensino. Conforme 

destacam Lobschat et al. (2013), quanto maior a intensidade da comunicação ou discussão a 

respeito de uma marca através da internet ou por intermédio de uma mídia social, maior a 

probabilidade da marca se estabelecer de maneira preferencial na mente do consumidor. As 

escolhas dos estudantes podem sofrer influência da comunicação online entre amigos, 

familiares ou outros estudantes da instituição de ensino, por isso, é uma dimensão relevante 

na perspectiva social da construção da marca. 

De acordo com (BETTENCOURT, 1997) os consumidores promovem ativamente 

uma marca e os seus benefícios para amigos, familiares ou conhecidos por meio de fóruns, 

blogs, redes sociais, vlogs e outras formas de interação, objetivando enaltecer as qualidades e 

particularidades que distinguem a marca favorecida em comparação a uma marca concorrente. 

Na visão de Lobschat et al. (2013) o e-WOM permite ao consumidor deliberadamente 

recomendar e defender uma marca persuasivamente para um amigo ou conhecido, e esse 

comportamento pode moldar a percepção da imagem sobre a respectiva marca. 

As pesquisas apresentadas anteriormente demonstram a influência e a importância do 

WOM tradicional e eletrônico na construção do Brand Equity em diferentes setores industriais 



128 
 

ou no contexto de serviços. Contudo, mostra-se relevante explorar os trabalhos realizados 

especificamente no setor educacional. As pesquisas que estudam o WOM tradicional ou e-

WOM na educação superior são escassas e direcionadas para investigações baseadas no papel 

da internet ou mídias sociais na disseminação de cursos ou programas de pós-graduação da 

Universidade (CASIDY, 2013).  

De acordo com Casidy (2013) as comunicações WOM possuem um impacto 

significativo nas escolhas de novos cursos ou instituições de ensino pelos estudantes, e que as 

informações disponibilizadas formalmente pelos canais de comunicação da universidade 

afetam menos o comportamento do consumidor se comparadas ao WOM. Sever (2009) 

realizou uma pesquisa cujo objetivo foi investigar o efeito da comunicação e-WOM na 

escolha de cursos de graduação. O referido autor verificou que na percepção dos estudantes o 

e-WOM é o meio mais eficaz na definição do curso, e que as comunicações promovidas pelas 

instituições de ensino não são eficientes. Ademais, os alunos participantes da pesquisa 

relataram que as informações provenientes dos estudantes veteranos são mais confiáveis e 

precisas, e que o e-WOM negativo afeta mais a decisão que o e-WOM positivo. 

Na literatura, é possível observar que os estudos concernentes ao WOM tradicional e 

eletrônico na educação superior tratam o WOM como consequente de alguma variável. Dessa 

forma, constata-se a ausência do emprego do WOM como antecedente ou determinante, 

sobretudo em pesquisas no ensino superior. Por exemplo, Casidy e Wymer (2015) promoveu 

um estudo cujo objetivo foi examinar os efeitos da força da marca na satisfação, lealdade e o 

WOM positivo. De acordo com Casidy e Wymer (2015) as três dimensões da força da marca 

são significativamente relacionados com WOM através dos mediadores representados pela 

satisfação e lealdade.  

Chang, Jeng e Hamid (2013) propuseram um modelo teórico para analisar a intenção 

comportamental do consumidor em participar de comunicações WOM, com objetivo de 

discutir os serviços de uma instituição de ensino superior. Segundo os referidos autores a 

qualidade do serviço, a satisfação, e o servicescape afetam a intenção dos estudantes em 

participar de discussões WOM online, ou seja, os alunos procuram mídias sociais para 

recomendar e/ou informar outras pessoas a respeito das características do serviço prestado 

pela instituição de ensino. Neste caso, os pesquisadores apresentam as motivações que levam 

o estudante se engajar em comunicações WOM. 

Casidy (2014) realizou um estudo cujo objetivo foi verificar o construto orientação da 

marca na perspectiva do estudante, e o papel moderador desse construto na relação entre a 

qualidade do serviço, satisfação, lealdade, e a comunicação WOM. Segundo Casidy (2014) a 
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comunicação WOM no contexto universitário se refere ao comportamento do estudante em 

disseminar as suas opiniões sobre a instituição de ensino. A referida autora concluiu que o 

WOM positivo é consequência das variáveis supracitadas, e que uma universidade com uma 

marca forte pode impactar significativamente no interesse do estudante em permanecer na 

instituição, bem como desperta o desejo do aluno compartilhar suas experiências positivas 

como outros estudantes ou futuros candidatos. 

Teo e Soutar (2011) produziram uma pesquisa para analisar o papel da qualidade de 

serviço, satisfação e comprometimento na formação do WOM entre os estudantes 

universitários. A partir desta investigação os pesquisadores evidenciaram que a qualidade de 

serviço impacta na formação do WOM, enquanto a satisfação do estudante protagoniza um 

papel mediador. Observaram também, que a satisfação possui um efeito significativo no 

comprometimento do aluno, e isso influencia a formação do WOM. De acordo com Teo e 

Soutar (2011) entender a formação do WOM ajuda aos gestores das instituições de ensino 

concentrar-se nos antecedentes com maior influencia na formação do WOM entre os 

estudantes. Além disso, os autores enaltecem a relevância do WOM na construção da marca 

universitária, pois a partir do WOM a instituição dissemina a consciência e os valores da 

marca. 

Para fins desta tese, a operacionalização do construto e-WOM foi efetuada com base 

no estudo elaborado por Casidy e Wymer (2015) e Cassidy (2014). As escalas propostas pelos 

referidos autores comtemplam as particularidades do setor de serviço, e convergem com as 

especificidades das instituições de ensino superior. Casidy e Wymer (2015) estudaram a força 

da marca nas universidades e o papel do WOM na disseminação da marca entre os estudantes 

e futuros candidatos. Portanto, os pesquisadores idealizaram a escala do WOM considerando 

o contexto do ensino superior e a temática de branding, e a mesma foi testada e validada 

empiricamente com o objetivo de legitimar o modelo conceitual proposto. Posto isso, a 

referida escala foi adaptada e aplicada considerando às peculiaridades da educação superior 

no Brasil e o contexto do Brand Equity.     

Diante do exposto, e conforme argumenta Teo e Soutar (2011), o e-WOM é uma 

comunicação informal entre pessoas a respeito de uma marca, produto, organização e serviço 

que ocorre por meio de um transmissor não comercial e um receptor. Esse tipo de 

comunicação possui uma influência significativa nas escolhas dos consumidores, e sobrepõem 

as abordagens tradicionais de comunicação (HENNING-THURAU et al., 2010). Verifica-se 

também que o WOM tradicional e o eletrônico influenciam com maior intensidade as 

empresas de serviços, em função dos riscos associados com a aquisição desses serviços pelos 
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consumidores (BARREDA et al., 2015). Nesse contexto, enquadram-se as instituições de 

ensino superior, que precisam entender o papel do e-WOM para a construção da marca e 

aperfeiçoar a comunicação da empresa.  

Conforme ressalta Casidy (2014) o Brand Equity ajuda a simplificar esse processo de 

escolha dos alunos e futuros candidatos, e mostra-se como uma ferramenta eficiente para 

preservar a lealdade do estudante. Ângulo-Ruiz e Pergelova (2013) complementam afirmando 

que os gestores de instituições de ensino superior precisam esclarecer os valores da marca na 

mente dos alunos através de um posicionamento bem definido, e garantir que a marca seja 

lembrada quando requisitada. Face às considerações apresentadas, o e-WOM é uma relevante 

dimensão que pode influenciar positivamente a consciência da marca, e ajudar a estabelecer 

as associações corretas da marca, visando construir um brand equity forte na mente dos 

estudantes. Por conseguinte, as seguintes hipóteses são formuladas.  

 

Quadro 3.4 – Hipóteses relacionadas ao E-WOM. 

CONSTRUCTO FATORES COD. HIPÓTESES 

E-WOM 

H1c. Existe relação positiva e significante entre o E-WOM e a Consciência 

da Marca 

H2c. Existe relação positiva e significante entre o E-WOM e as 

Associações à Marca. 

Fonte: Organizado pelo autor. 

 

3.1.4 Relacionamento entre a Co-Criação e as Dimensões do Brand Equity 

 

As organizações estão inseridas em mercados cujo ambiente pode ser considerado 

como uma esfera que propicia a co-criação de valor pelos consumidores, através de ações 

mais colaborativas e exercendo um papel ativo na construção do valor (PRAHALAD; 

RAMASWAMY, 2004b). De acordo com a perspectiva da Lógica Dominante do Serviço 

discutido no referencial teórico, o papel dos consumidores passou por profundas 

transformações, na qual o cliente deixou de exercer um comportamento passivo e migrou para 

uma atitude ativa de co-criação na experiência do serviço (LUSCH; VARGO; O`BRIEN, 

2007). Dessa forma, as interações com as empresas é a principal fonte de valor extraída pelo 

consumidor (RAMASWANY, 2011).  

Conforme aponta Prahalad e Ramaswamy (2004b) as IES deveriam desenvolver 

condições personalizadas de interações para criar um fórum ou local de criação e extração de 

valor, bem como promover a gestão e medição do valor criado por meio da co-criação com o 

objetivo de mensurar o seu impacto na imagem ou reputação da instituição de ensino. Essas 
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interações entre a organização e os consumidores são fundamentais para conceber uma 

experiência de sucesso por intermédio da co-criação. No decorrer das interações que suscitam 

a co-criação os alunos deslocam para os fóruns ou locais de extração de valor o seu 

conhecimento, habilidades e a sua disposição em apreender, enquanto que a IES permitem aos 

usuários acesso aos recursos e informações que favorecem aos diálogos e pontos de contato 

com as estruturas de co-criação (FAGERSTROM; GHINEA, 2013). 

 Nesse contexto, os pesquisadores elaboraram estudos nos quais os estudantes são 

observados como co-produtores no processo de aprendizagem (MAVONDO et al., 2004), e 

estes trabalhos demonstram que uma aprendizagem de qualidade depende da co-criação de 

valor (NG; FORBES, 2009). Nesse sentido, a construção de uma marca direcionada ao ensino 

superior depende da qualidade de aprendizagem percebida pelo discente, e a qualidade de 

aprendizagem é o reflexo das interações da co-criação de valor. Portanto, tanto as associações 

da marca quanto à consciência da mesma derivam das interações proporcionadas pela co-

criação.  

Ademais, os discentes que são considerados co-criadores do serviço assumem a 

responsabilidade pelo próprio desenvolvimento do conhecimento, e para isso buscam usufruir 

e interagir com os recursos disponibilizados pela instituição de ensino, visando obter o melhor 

resultado possível (MAVONDO et al., 2004).  Esses recursos são classificados na literatura 

como recursos estruturais (edificações, equipamentos e materiais), e recursos infra estruturais 

(conhecimento, habilidades e tecnologias). Os resultados conquistados pelas contínuas 

interações com os recursos citados influenciam a consciência e a imagem da marca, que por 

sua vez pode afetar positivamente o valor da marca. 

 As dimensões que constituem a co-criação como um constructo ainda são incipientes 

na literatura e geram frequentes debates junto aos pesquisadores, sobretudo a respeito das 

dimensões aplicadas ao ensino superior (ELSHARNOUBY, 2015). Todavia, recentemente os 

pesquisadores Yi e Gong (2013) elaboraram uma escala para mensurar o comportamento de 

co-criação dos consumidores. Na visão dos referidos autores, a co-criação é um constructo 

multidimensional constituído por dois fatores: Comportamento de Participação do Cliente 

(CPC) e Comportamento de Cidadania do Cliente (CCC). Yi e Gong (2013) identificaram 

quatro dimensões que compõem o CPC (busca da informação, compartilhamento da 

informação, comportamento responsável, e interação pessoal; e indicaram outras quatro 

dimensões para o CCC: feedback, advocacia, ajuda, e tolerância.  

A presente tese adota o estudo de Elsharnouby (2015) que foi embasado em Yi e Gong 

(2013) como alternativa para operacionalizar o comportamento de co-criação dos estudantes, 
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uma vez que as escalas sugeridas resguardam por completo a experiência de co-criação 

durante e após as interações, permitindo avaliar os efeitos da co-criação na construção da 

marca no processo de aprendizagem. 

 O primeiro fator denominado de Comportamento de Participação foi empregado neste 

estudo como um elemento multidimensional estabelecido por quatro dimensões, a saber: 

busca da informação, compartilhamento da informação, comportamento responsável, e 

interação pessoal (YI; GONG, 2013). A busca da informação é a propensão do estudante em 

pesquisar por informações a respeito dos requisitos que envolvem os serviços acadêmicos, 

entender melhor os papéis que os discentes podem desempenhar e são esperados pelas 

instituições de ensino, e aprender a executar as tarefas desejadas.  

Conforme destacam Hering-Thurau et al. (2010), os consumidores estão em processo 

contínuo de evolução pela busca ativa das informações, e não confiam apenas nas 

informações disseminadas pela organização, mas também por outras fontes de interesse. Os 

estudantes preferem pesquisar as informações desejadas em fontes alternativas, tais como 

aquelas fornecidas por outros estudantes, ou maneiras menos convencionais e informais, 

enquanto que a fonte formal ou tradicional de comunicação possui menos relevância 

(FAGERSTROM; GHINEA, 2013). Desse modo, em um ambiente universitário, o discente 

pode buscar as informações através de questionamentos aos outros discentes ou colaboradores 

da organização, ou levantar os dados por meio do site institucional ou outras plataformas com 

base na web (redes sociais), bem como pode observar o comportamento dos outros estudantes 

no processo de consumo do serviço.      

 O compartilhamento de informação se manifesta em situações nos quais os estudantes 

concedem dados essenciais para os colaboradores da instituição de ensino, a fim de receber 

um serviço mais customizado e aperfeiçoar a própria oferta. Elsharnouby (2015) corrobora 

com essa perspectiva relatando evidências de compartilhamento de informações em IES por 

meio de questionários sobre o serviço prestado e desejado pelo estudante, visando melhorar o 

serviço e direcionar o discente para o serviço mais adequado as suas demandas.  

A terceira dimensão tratada como comportamento responsável, refere-se a ideia de que 

os estudantes devem ser reconhecidos como colaboradores parciais, e por isso possuem 

responsabilidades e obrigações com a instituição e os parceiros do mesmo (ENNEW; BINKS, 

1999). Neste caso, o estudante precisa ser cooperativo de modo a observar as normas e 

políticas da instituição, assim como se comportar de maneira cortês e aceitar algumas 

orientações dos responsáveis pela produção do serviço.  
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Por fim, a quarta dimensão aborda a interação pessoal que reflete a relação 

interpessoal entre os estudantes e os colaboradores da instituição. Essa interação influencia a 

percepção dos usuários e pode afetar a reputação institucional, ou seja, a própria marca. 

Elsharnouby (2015) assevera que em instituições de ensino, cuja interação é intensa, 

elementos como a cortesia, respeito e empatia são essenciais. 

  O segundo fator do constructo da co-criação é o Comportamento Cidadão. Nos 

estudos sobre ensino superior observa-se a preocupação institucional e da sociedade em 

promover um comportamento cidadão tanto dentro da universidade quanto fora dela 

(MAZEN; HERMAN; ORNSTEIN, 2008), isso porque, existem evidências de que esse tipo 

de comportamento implica em melhor desempenho acadêmico e favorece a imagem do aluno 

e da instituição (ALLISON; VOSS; DRYER, 2001). O constructo Comportamento Cidadão é 

multidimensional e constituído por quatro dimensões, a saber: feedback, advocacia, ajuda, e 

tolerância. A dimensão ajuda envolve atividades relacionadas ao voluntariado e que 

diretamente beneficiam outras pessoas (ELSHARNOUBY, 2015). Em ambientes 

universitários esse tipo de comportamento pode ser observado na disposição dos estudantes 

em ajudar outros com dificuldades, grupos de estudo multidisciplinar, compartilhamento e 

discussão de projetos e modelos com os colegas da própria instituição ou outra interessada 

(MAZEN; HERMAN; ORNSTEIN, 2008).  

Já a dimensão tolerância refere-se à paciência do estudante em situações de 

inconveniência, ou expectativas que não foram completamente atendidas (YI; GONG, 2013). 

Mazen, Herman e Ornstein (2008) apresentam algumas situações que exemplificam certas 

inconveniências, tais como as constantes mudanças de sala, condições inadequadas de estudo 

(estrutura), alterações de horários, e atividades extras não planejadas e acrescentadas ao 

programa de curso. Essas situações afetam o desempenho organizacional, conduzindo os 

alunos a associações desfavoráveis da instituição, que por sua vez compromete o valor da 

marca na percepção do consumidor.   

A terceira dimensão denominada de advocacia consiste na atitude de apoiar, defender 

e promover a organização para outros indivíduos externos à instituição de ensino 

(ELSHARNOUBY, 2015). Exemplos desse tipo de comportamento incluem o aluno falar 

positivamente das aulas e recomendar o curso para outras pessoas, assim como continuamente 

apoiar as atividades principais e sociais da universidade, manter o contato com a instituição, e 

realizar outros cursos na mesma academia no futuro (KHALID et al., 2013; BROW; 

MAZZAROL, 2009).  
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Por fim, a última dimensão denominada de interação pessoal aborda o relacionamento 

interpessoal entre os estudantes e os colaboradores da instituição de ensino (ENNEW; 

BINKS, 1999). De acordo como Elsharnouby (2015) as interações entre o prestador de 

serviço acadêmico e os alunos devem ocorrer com cortesia, respeito e empatia, pois estes 

encontros são críticos para estabelecer uma relação positiva e, com isso, fortalecer a imagem 

da marca e o seu valor na percepção da sociedade. Mediante o exposto, as seguintes hipóteses 

são formuladas. 

 

Quadro 3.5 – Hipóteses relacionadas à Co-criação. 

CONSTRUCTO FATORES COD. HIPÓTESES 

Co-criação 

Comportamento 

de participação 

H1d. Existe relação positiva e significante entre o Comportamento de 

Participação e a Consciência da Marca 

H2d. Existe relação positiva e significante entre o Comportamento de 

Participação e as Associações à Marca. 

Comportamento 

de cidadania 

H3d. Existe relação positiva e significante entre o Comportamento de 

Cidadania e a Consciência da Marca 

H4d. Existe relação positiva e significante entre o Comportamento de 

Cidadania e as Associações à Marca. 

Fonte: Organizado pelo autor. 

 

3.1.5 Relacionamento entre a Consciência de Marca e o Valor de Marca da IES 

 

De acordo com Aaker (1996b) a consciência da marca é a habilidade do consumidor 

em reconhecer ou lembrar uma marca pertencente a uma determinada categoria de produtos. 

Keller (2003) argumenta que a consciência de marca refere-se à capacidade do consumidor 

para identificar uma marca em diferentes situações ou circunstâncias. Dessa forma, a 

consciência de marca pode ser representada pelo reconhecimento de marca e lembrança de 

marca. O reconhecimento de marca pressupõe exposição prévia à marca 

(CHRISTODOULIDES et al., 2006). Nesse caso, mediante um estímulo, os consumidores são 

susceptíveis de identificar corretamente uma marca como tendo visto ou ouvido 

anteriormente, ou seja, o consumidor reconhece a marca de forma espontânea devido à 

exposição prévia (AAKER, 1998). Em contrapartida, a lembrança de marca representa a 

capacidade do consumidor em identificar a marca apenas em situações nas quais é estimulado 

por uma pista, como por exemplo, a categoria de produtos (KELLER; MACHADO, 2006). 

Keller (1993) argumenta que a decisão de compra do consumidor é influenciada de 

maneira significativa pela consciência de marca. Essa influência decorre por três motivos: a) 

na primeira – é fundamental o consumidor reconhecer uma marca dentro de uma categoria de 

produtos, pois quanto menor a consciência de marca, menor a possibilidade da marca ser 
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considerada no processo de escolha; b) na segunda – a consciência de marca pode contribuir 

na escolha de produtos com baixo envolvimento na decisão de compra; c) na terceira – a 

consciência de marca ajuda a influenciar a formação das associações da marca (KELLER, 

2008). Aaker (1998) afirma que a consciência da marca auxilia no fortalecimento da marca na 

memória do consumidor, bem como favorece a criação do sentimento de familiaridade em 

relação à marca. Esse sentimento de lembrança, segundo Aaker (1998), é imprescindível na 

decisão de compra. 

Keller e Lehmann (2006) afirmam que a consciência de marca impacta 

significativamente o processo de escolha, e o consumidor utiliza a lembrança de marca como 

um fator crítico de decisão. Uma marca cujo nome é amplamente conhecido possui maior 

possibilidade de ser escolhida pelo consumidor que uma marca desconhecida (BURMANN; 

JOST-BENZ; RILEY, 2009). Desse modo, como assevera Keller e Lehmann (2006), marcas 

com melhor desempenho no mercado são aquelas que apresentam maior nível de 

reconhecimento e lembrança pelos consumidores. Radder e Huang (2008) também 

constataram que a consciência de marca desempenha um papel relevante na tomada de 

decisão, influenciando o consumidor a escolher uma marca familiar.  

Segundo Mowen e Minor (2001), essa influência no processo decisório ocorre em 

função do consumidor recuperar na memória de longo prazo as marcas com as quais 

estabeleceu algum contato prévio e, por isso, consegue reconhece-la ou lembra-la. Esse 

portfólio de marcas gravadas na mente do cliente, que constituem as alternativas de escolha, é 

essencial no processo de decisão, pois, se a marca não pertencer ao conjunto de opções, o 

consumidor de maneira improvável decidirá pela sua aquisição (DE CHERNATONY; 

SEGAL-HORN, 2003).  

Keller (1993) defende que o consumidor não dispende muito esforço cognitivo ou 

tempo na tomada de decisão de compra. Na visão do autor eles preferem minimizar o esforço 

através de atalhos heurísticos, tais como: comprar uma marca que já ouviu falar; ou escolher 

uma marca conhecida pelo cliente. Em ambas as situações o consumidor prefere adquirir 

marcas familiares ou bem estabelecidas no mercado. 

Na literatura existem algumas indicações e evidências que demonstram a importância 

da consciência de marca na construção do valor de marca para as instituições de ensino 

superior. De acordo com Pinar et al. (2014) a consciência de marca é um dos construtos 

essências no desenvolvimento da marca universitária. Segundo o referido autor os estudantes 

ou proponentes a uma vaga universitária consideram relevante estudar em uma instituição 

cuja marca seja reconhecida entre as pessoas e a comunidade. Pinar et al. (2014) sugerem com 
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base na sua pesquisa que a consciência de marca é uma das quatro dimensões principais de 

uma marca universitária e, por isso, precisa de contínuos investimentos com vistas a preservar 

o alto nível de reconhecimento e lembrança.  

Mourad, Ennew e Kortam (2011) também verificaram que a consciência de marca 

protagoniza um papel importante no desenvolvimento da marca universitária. Na percepção 

dos referidos autores a consciência de marca contribui no processo de vinculação da marca na 

memória dos estudantes, favorecendo, por meio da comunicação, o reconhecimento e 

lembrança da marca no contexto desejado pelos gestores. Sharma, Rao e Popli (2013) 

constataram que a consciência de marca é indispensável para fortalecer os pontos fortes e 

diferenciar as características das instituições de ensino superior. Essa diferenciação é 

promovida através da comunicação integrada de marketing que dissemina as mensagens 

corretas, ampliando a consciência e fortalecendo o valor de marca da instituição de ensino 

superior (SHARMA; RAO; POPLI, 2013). Os pesquisadores Khanna, Jacob e Yadav (2014) 

verificaram que a consciência de marca é um determinante imprescindível no estágio pré-

decisório do consumidor, pois, a partir das experiências vivenciadas pelos estudantes e 

posteriormente disseminadas informalmente nas mídias sociais, bem como a comunicação 

formal da empresa, influenciam a escolha do estudante e potencializa a marca da instituição 

de ensino.                                 

Além das evidências apontadas no ensino superior é possível identificar a influência 

da consciência de marca em outras instituições de serviço. Tendo em vista que as instituições 

de ensino superior estão inseridas no contexto de serviço, mostra-se pertinente apresentar a 

relevância do reconhecimento e lembrança da marca em diferentes setores orientados ao 

serviço. Por exemplo, Shen et al. (2014) constataram que a consciência de marca, no setor 

hoteleiro, é uma dimensão fundamental para posicionar a marca na mente do consumidor e, 

por consequência, potencializar o valor de marca das instituições hoteleiras. No estudo sobre 

destinos turísticos também se observa pesquisas que tratam do efeito positivo da consciência 

de marca no valor total de marca, nesse caso representado pelo destino em análise 

(KONECNIK; GARTNER, 2007). De acordo com Boo, Busser e Baloglu (2009) e Pike et al. 

(2010) a consciência de marca é uma das dimensões mais importantes na determinação do 

Brand Equity nos estudos sobre marcas em destinos turísticos. Hyunjung Im et al. (2012) 

concluíram que a consciência de marca possui uma relação mais forte com o valor total de 

marca para destinos turísticos que as demais dimensões propostas no trabalho (associações e 

imagem de marca).  
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Kim et al. (2008) elaboraram um estudo com o objetivo de identificar os fatores 

relevantes para construção do valor de marca para hospitais. A partir da pesquisa, Kim et al. 

(2008) concluíram que a consciência de marca afeta positivamente o valor total de marca. Por 

isso, os gestores responsáveis pelo planejamento da comunicação deveriam aperfeiçoar e 

intensificar a disseminação dos benefícios provenientes dos serviços prestados pelo hospital. 

Por fim, os pesquisadores Pinar, Girard e Eser (2012) investigaram o valor de marca das 

instituições vinculadas ao setor bancário, e verificaram que o reconhecimento de marca 

influencia o valor total de marca. Para os referidos autores, os consumidores de serviços 

bancários procuram instituições de maior notoriedade, por conseguinte, os gestores precisam 

frequentemente fortalecer a lembrança da marca por meio da divulgação. 

Para fins desta tese, a operacionalização do construto Consciência de Marca ocorreu 

com base nos trabalhos efetuados pelos pesquisadores Christodoulides, Cadogan e Veloutsou 

(2015), Pinar et al. (2014), e Yoo e Donthu (2001). As escalas elaboradas pelos autores 

Christodoulides, Cadogan e Veloutsou (2015) foram concebidas para analisar o Brand Equity 

no contexto de serviços e de abrangência internacional. Dessa forma, os itens do questionário 

passaram por um processo de validação multicultural, visando adequá-lo aos diferentes países 

nos quais o instrumento de pesquisa foi aplicado. Já a escala desenvolvida por Pinar et al. 

(2014) apresentam forte aderência com a temática desta tese, pois o referido autor concebeu 

os itens atinentes a consciência de marca a partir do contexto de ensino superior. A última 

escala que fundamenta o construto consciência de marca emergiu com os estudos de Yoo e 

Donthu (2001), os quais produziram uma escala multidimensional para mensurar o Brand 

equity baseado no consumidor. Essa escala é amplamente empregada nos estudos sobre valor 

de marca. Portanto, a presente tese adota os estudos citados anteriormente com o objetivo de 

operacionalizar o construto consciência de marca, uma vez que essas pesquisas sugerem 

escalas que convergem com o setor de serviço e o contexto de ensino superior. Cabe destacar, 

que os itens do questionário propostos neste trabalho passaram por adaptações visando se 

adequar as premissas do estudo. 

Diante do exposto, a consciência de marca consiste nas impressões ou conexões 

gravadas na memória do consumidor com relação a marca inserida em determinada categoria. 

Keller (1993) argumenta que altos níveis de consciência da marca representa maior 

possibilidade de reconhecimento e lembrança da marca em situações específicas. Segundo 

Keller e Lehmann (2006) a consciência de marca afeta significativamente as escolhas do 

consumidor, e pode ser considerado um dos construtos mais relevantes na construção do valor 

total de marca para as empresas. De acordo com Vogel, Evanschitzky e Ramaseshan (2008), 
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os consumidores preferem serviços cuja consciência de marca seja elevada entre as pessoas na 

comunidade onde residem ou trabalhem. Sasmita e Suki (2015) demonstraram que em 

situações de recompra a consciência de marca influencia de maneira significativa as escolhas 

dos consumidores. Buil et al. (2013) afirmam que o reconhecimento ou lembrança da marca 

reduz o risco de compra na avaliação e escolha do serviço.  

Posto isso, acredita-se que a consciência de marca caracteriza-se como uma importante 

dimensão na mensuração do valor de marca no contexto de ensino superior, pois ajuda a 

disseminar os valores, benefícios e diferenciação das instituições no mercado. Para as 

instituições de ensino superior quanto maior o nível de reconhecimento ou lembrança, maior a 

probabilidade de um candidato escolher a sua instituição em detrimento de outras, reduzindo, 

assim, o risco de escolha. Face às considerações apresentadas, define-se que a consciência de 

marca influencia positivamente o valor total de marca para o ensino superior, e formula-se a 

seguinte hipótese. 

 

Quadro 3.6 – Hipóteses relacionadas à Consciência da Marca. 

CONSTRUCTO FATORES COD. HIPÓTESES 

Consciência da marca 
H1e. Existe relação positiva e significante entre a Consciência de Marca e 

o Valor Total de Marca da IES. 

Fonte: Organizado pelo autor. 

 

3.1.6 Relacionamento entre as Associações à Marca e o Valor de Marca da IES 

 

As organizações inseridas em mercados cuja competição é intensa precisam 

desenvolver uma compreensão clara das associações à marca, com o objetivo de desenvolver 

as atividades de marketing e fortalecer o Brand Equity (CAMICIOTTOLI; RAFAGNI; 

GUERCINI, 2014; KELLER, 2003). As associações à marca consistem nos significados 

pessoais vinculados a uma marca que são armazenas nas memórias dos consumidores 

(AAKER, 2003; KELLER, 2003). Dessa forma, as associações à marca é um recurso 

estratégico que requer análise, planejamento e controle para conquistar melhor 

posicionamento na mente do consumidor (ROMANIUK; GAILLARD, 2007). A partir de 

uma revisão da literatura sobre CBBE, Christodoulides e De Chernatony (2010) concluíram 

que a maioria dos estudos conceituais identificou às associações a marca como um dos 

principais componentes do Brand Equity.  

Para explicar como as redes de associações a marca se formam e operam, a pesquisa 

sobre CBBE emprega extensivamente a teoria da memória associativa humana (ANDERSON; 

BOWER, 1973) derivada da psicologia cognitiva. A referida teoria pressupõe que o 
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conhecimento de uma marca permanece armazenado na memória do consumidor como um 

conjunto de peças de informação, as quais estão conectadas entre si para formar uma 

complexa rede associativa da marca (TEICHERT; SCHONTAG, 2010). As informações da 

marca arquivadas nas peças são acessadas da memória por meio de um processo denominado 

“ativação”, isto é, quando uma associação estimula o reconhecimento de outra, gerando uma 

reação em cadeia de associações (ANDERSON; BOWER, 1973). De acordo com French e 

Smith (2013) a associação à marca é um elemento central no processo decisório, pois os 

consumidores recorrem às informações associativas preservadas na memória para as decisões 

de compra. 

Biel (1991) afirma que os significados atribuídos à marca pelos consumidores são 

sintetizados em associações à marca. Essas associações podem ser classificadas como um 

atributo do produto/serviço (relacionado ao produto), ou atributos ligados à compra e 

consumo do produto/serviço, tal como o preço, a aparência do produto, a utilização e o 

imaginário do usuário (não relacionado ao produto) (KELLER, 1993). Ademais, as 

associações à marca também podem derivar dos benefícios percebidos e experiências do 

consumidor com o produto/serviço, incluindo os sentimentos, pensamentos e atitudes em 

relação à marca (KELLER, 2003). Esse tipo de associação, segundo Maehle e Supphellen 

(2011), pode propiciar uma personalidade distinta à marca, por meio de adjetivos descritivos, 

como por exemplo: elegante, forte e sofisticado. 

Keller (1993) argumenta que para o sucesso de uma marca e a busca pela 

superioridade na percepção dos consumidores é imprescindível criar associações fortes, 

favoráveis e únicas à marca. Portanto, a força da associação à marca é uma condição 

necessária a fim de se obter níveis mais altos de CBBE, isso porque, quanto mais forte uma 

associação, maior a probabilidade da marca ser reconhecida pela memória através do processo 

de ativação que estimula os mapas mentais (ANDERSON, 1983; KELLER, 1993). De acordo 

com Camiciottoli, Rafagni e Guercini (2014) o desenvolvimento de associações fortes e 

distintas a marca reflete uma estratégia de marca que pode exercer uma influencia positiva nas 

escolhas do consumidor e constitui a base de diferenciação da marca. Posto isso, acredita-se 

que o valor total de marca das instituições de ensino superior é influenciado pelos significados 

atribuídos a marca e armazenados na memória do estudante. 

Keller (2003) assegura que o valor agregado pela marca aos consumidores e a 

subsequente resposta dos mesmos deriva das associações à marca. Berry (2000) corrobora 

com afirmação de Keller, e afirma que a mesma abordagem pode ser aplicada as instituições 

orientadas ao serviço. Com base nos achados de Berry e Lampo (2004) é possível identificar 
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três razões que levam as associações à marca relacionadas ao ensino superior gerar respostas 

positivas do consumidor.  

A primeira refere-se à complexidade das ofertas: as instituições de ensino 

disponibilizam uma extensa variedade de serviços, dificultando a avaliação e comparação das 

ofertas pelos consumidores. Associações favoráveis e positivas da marca podem auxiliar os 

consumidores a escolher a instituição de ensino mais adequada, e reduzir os esforços no 

processo de análise e decisão de compra (DELVIN, 2004). A segunda razão se refere a 

percepção de risco associado com a escolha da instituição. A associação à marca sinaliza ao 

mercado a reputação, credibilidade, qualidade dos serviços, e a capacidade da instituição de 

ensino em manter as promessas para os seus consumidores (DALL’OLMO RILEY; 

CHERNATONY, 2000). A última razão trata da dificuldade enfrentada por muitas 

instituições de ensino em diferenciar suas ofertas, pois as características dos serviços são 

semelhantes e em muitos casos facilmente copiadas. Segundo Chun e Davies (2006) as 

associações à marca podem afetar positivamente a percepção de diferenciação dos 

consumidores com relação às empresas, auxiliando os estudantes a identificar a proposta que 

converge com as suas necessidades. 

Berry (2000) também ressalta que as associações à marca são formadas pelas 

experiências do consumidor com as ofertas disponibilizadas pelas empresas orientadas a 

serviço. Segundo De Chernatony e Cottam (2006) a experiência do serviço é uma importante 

fonte de associação à marca, pois, conforme a perspectiva da psicologia cognitiva, as 

experiências dos consumidores resultam em traços emocionais na memória do consumidor, e 

esses traços se transformam em associações a marca no contexto de serviço (ZOMERDIJK; 

VOSS, 2010).  

Keller (1993) assegura que as associações à marca derivadas das experiências são mais 

fáceis de codificar e lembrar quando comparadas a comunicação tradicional utilizada pelas 

empresas. Berry (2000) explica que os consumidores desenvolvem uma espécie de hierarquia 

entre as fontes de informação. Nessa hierarquia os consumidores valorizam e acreditam mais 

na sua própria experiência do que em informações provenientes de outras fontes (BERRY; 

WALL; CARBONE, 2006). Desse modo, as associações à marca derivadas das experiências 

dos estudantes contribuem para a construção do valor total de marca das instituições de ensino 

superior. 

Com vistas a atender os objetivos propostos, o construto associações à marca foi 

operacionalizado com base nos trabalhos de Aaker (1996a); Buil, Martínez e De Chernatony 

(2013) e Yoo e Donthu (2001). Conforme exposto anteriormente, as associações à marca é um 
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componente fundamental para construção do Brand Equity, pois atribui significado a marca 

na percepção dos consumidores (AAKER, 1991; KELLER, 1993). De acordo com Pappu, 

Quester e Cooksey (2005) as associações podem derivar de diferentes fontes, todavia, os dois 

principais tipos de associações à marca que podem influenciar positivamente o Brand Equity 

são: a personalidade da marca e associações organizacionais. Portanto, nesta pesquisa optou-

se pela personalidade da marca para mensurar os efeitos das associações à marca no valor 

total de marca das instituições de ensino superior. 

A personalidade da marca é responsável por criar a base de relacionamento entre o 

consumidor e a organização. Isto é, consiste das características humanas que podem ser 

conectadas ou atribuídas a uma marca (AAKER, 1997). Essa definição assume que uma 

grande quantidade de características humanas são empregadas para descrever uma marca. De 

acordo, com Loureiro, Lopes e Kaufmann (2014) os consumidores procuram atribuir as 

facetas da sua personalidade na marca, e segundo Azoulay e Kapferer (2003) a personalidade 

da marca representa, considerando o contexto cultural, o conjunto de traços da personalidade 

humana que são aplicáveis e relevantes à marca. Portanto, a personalidade da marca mostra-se 

como uma variável relevante para mensurar os efeitos da associação a marca no Brand Equity 

das instituições de ensino superior. As escalas que foram adotadas com objetivo de mensurar 

a personalidade da marca estão embasadas nas pesquisas de Buil, Martínez e De Chernatony 

(2013) e Aaker (1996a). Além disso, buscou-se também por empregar a escala proposta por 

Yoo e Donthu (2001), uma vez que propicia medir de maneira direta os efeitos da Associação 

à Marca, e a referida escala é uma das mais utilizadas em pesquisas relacionadas a Brand 

Equity.    

Diante do exposto, a associação à marca compreende as percepções e significados 

atribuídos à marca pelo consumidor, e as associações favoráveis agregam valor ao Brand 

equity da organização (KELLER, 1993). A personalidade da marca é um elemento do 

construto associações à marca que influencia as intenções de compra. Segundo Khanna, Jacob 

e Yadav (2014), no ensino superior as associações à marca estão relacionadas com a 

credibilidade e confiança percebidas pelos estudantes em relação aos serviços educacionais 

prestados, e os significados que os estudantes abstraem da personalidade da marca 

universitária. Pinar et al. (2014) também observaram que as associações à marca é um fator 

crítico para a construção da marca universitária. Ng e Forbes (2009) argumentam que as 

instituições de ensino superior com associações favoráveis na mente do consumidor são 

lembradas com mais frequência e, por isso, possuem marca mais fortes. Mediante as 
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argumentações apresentadas, define-se que as associações à marca influencia o valor total de 

marca no contexto do ensino superior, e formula-se a seguintes hipóteses. 

 

Quadro 3.7 – Hipóteses relacionadas às Associacões à Marca. 

CONSTRUCTO FATORES COD. HIPÓTESES 

Associações à 

marca 

Personalidade 

da marca 

H1f. Existe relação positiva e significante entre a Personalidade da Marca 

e o Valor Total de Marca da IES. 

Associação à 

marca 

H2f. Existe relação positiva e significante entre a Associação à Marca e o 

Valor Total de Marca da IES. 

Fonte: Organizado pelo autor. 

 

3.1.7 Valor de Marca da IES 

 

O valor de marca é um tema que recebe bastante atenção dos pesquisadores de 

diferentes áreas de estudo. Os economistas entendem que o valor de marca da organização 

refere-se à qualidade e ao preço do produto. Já os pesquisadores organizacionais estudam o 

valor de marca como um recurso intangível que pode contribuir significativamente para o 

desempenho e sobrevivência organizacional (NGUYEN; LEBLANC, 2001). Os acadêmicos 

com ênfase no marketing investigam o valor de marca como forma de mensurar a 

credibilidade da instituição (AAKER, 1997). Apesar dos diferentes termos apresentados para 

descrever e definir o valor de marca é possível observar um consenso na essência do conceito, 

isto é, o referido construto é a consequência ou o resultado das ações efetuadas no passado da 

organização (NGUYEN; LEBLANC, 2001). Dessa forma, como aponta Logsdon e Wood 

(2000) o valor de marca é a representação da história organizacional que transparece para os 

consumidores os principais benefícios da empresa em comparação aos competidores. 

De acordo com Herbig e Milewicz (1993) o valor de marca é formado pelo julgamento 

sistemático dos consumidores e acumulado ao longo dos anos sobre a organização. A cada 

transação o consumidor avalia a congruência entre a proposta da empresa e o produto/serviço 

efetivamente disponibilizado. Ou seja, o consumidor avalia a credibilidade da transação. 

Desse modo, segundo Herbig e Milewicz (1993) o valor de marca é construído com base na 

credibilidade das transações efetuadas pela organização. Nguyen e Leblanc (2001) ressaltam 

que a imagem institucional pode ser facilmente desmanchada pelas práticas e operações 

inadequadas no processo de comercialização do serviço.  

Por isso, os gestores e colaboradores precisam garantir que as promessas da empresa 

sejam efetivamente disponibilizadas aos consumidores, visando a cada transação obter uma 

resposta favorável e, assim, erigir e/ou preservar a credibilidade das operações. Teas e 
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Agarwal (2000) constataram que o valor de marca é usado pelos consumidores como um 

indicador extrínseco para inferir a qualidade do serviço, e assim refinar o processo de escolha 

da oferta. Chen e Dubinsky (2003) observaram que organizações com o valor de marca 

positivo são percebidas como mais confiáveis pelos consumidores, acarretando em 

associações favoráveis sobre a marca. Mudambi, Doyle, e Wong (1997) sugerem que a marca 

agrega valor a oferta na percepção dos consumidores. 

No ensino superior os estudos sobre o valor de marca tornaram-se essenciais devido ao 

vigoroso crescimento do setor nos últimos quinze anos (CHAPLEO, 2007). Segundo 

Hemsley-Brown e Oplatka (2006) o principal objetivo da marca universitária é comunicar a 

credibilidade, legitimidade e a reputação da instituição, com a finalidade de apresentar ao 

mercado educacional o seu diferencial competitivo. Bennet e Ali-Choudhury (2009) 

argumentam que a marca é o reflexo das associações únicas e favoráveis que os consumidores 

atribuem a organização.  

Outros pesquisadores, como Morley e Aynsley (2007) identificaram em seus estudos 

que 86% dos gestores responsáveis por novas contratações de colaboradores definiram a 

marca como o critério mais importante para avaliar a qualidade da universidade a qual o 

candidato cursou o ensino superior. Chevalier e Conlon (2003) verificaram que os alunos 

provenientes de universidades com marca reconhecida conquistam remunerações 

significativamente mais altas. Já Bowman e Bastedo (2009) identificaram que a marca da 

universidade influencia as escolhas dos candidatos no processo de seleção das instituições de 

ensino. Em resumo, as pesquisas demonstram que a marca institucional desempenha um papel 

relevante para avaliar a universidade como uma oferta total, e que os candidatos procuram se 

inscrever em instituições cuja reputação seja positiva na área ou categoria de interesse, pois 

no futuro proporcionará oportunidades de parcerias e valorizará o currículo do mesmo. 

O valor de marca no ensino superior é um construto que mensura o valor da marca 

total, ou seja, é um consequente das dimensões formadoras do valor da marca. Para 

operacionalizar esse construto existe um modelo empírico amplamente aceito e recomendado 

na literatura de marca, denominado de Overall Brand Equity (Valor de Marca Total). Esse 

modelo foi elaborado por Yoo, Donthu, e Lee (2000), e procurou criar uma escala de 

mensuração do valor de marca total com base nos princípios e conceitos determinados por 

Aaker (1991) e Keller (1993). Overall Value of Brand Equity é o termo que define ao valor 

agregado a um produto com marca reconhecida em comparação a um produto sem uma 

marca, ou seja, é o resultado das dimensões do Brand Equity (YOO; DONTHU; LEE, 2000; 

YOO; DONTHU, 2001).  
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Yoo e Donthu, (2001) realizaram uma pesquisa nos Estados Unidos e na Korea, e 

verificaram o efeito positivo das dimensões do Brand Equity sobre o Overall Value of Brand 

Equity. Estes mesmos autores também sugerem uma inter-relação entre as dimensões do 

Brand Equity. A escala de mensuração proposta pelos pesquisadores foi posteriormente 

testada por diversos pesquisadores, que confirmaram a validade da escala (PAPPU; 

QUESTER; COOKSEY, 2006). Bruner, Hansel, e James (2005) ainda destaca que a referida 

escala também é referenciada no livro Marketing Scales Handbook, livro este responsável por 

reunir as principais escalas testadas e validadas no contexto mercadológico. 

Diante do exposto, a mensuração do valor de marca do ensino superior foi 

operacionalizada com base na escala proposta por Yoo, Donthu, e Lee (2000). Essa escala foi 

concebida e testada no contexto do estudo de marcas, demonstrando o alinhamento com o 

tema central desta tese. Para viabilizar a utilização da escala de Yoo, Donthu, e Lee (2000), 

algumas adaptações foram realizadas ao ensino superior. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

Na concepção de Creswell (2010) uma pesquisa pode ser definida como um processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do método científico, cujo objetivo é descobrir 

respostas para problemas mediante o uso de procedimentos científicos. Nesse sentido, a 

apresentação de um método de pesquisa é essencial para expor todos os passos dos 

procedimentos adotados no decorrer do trabalho. De acordo com Aaker, Kumar e Day (2001), 

o processo de pesquisa assegura uma abordagem sistemática e planejada da execução do 

projeto e visa garantir a consistência e o rigor científico. Selltiz et al. (1974) ressaltam a 

importância do planejamento da pesquisa para que se possam obter informações confiáveis e 

adequadas aos propósitos da investigação. Vale ressaltar, conforme destaca Yin (2001), que 

não existe um método melhor do que outro, o pesquisador deve procurar a melhor adequação 

entre o método, o objetivo e as condições nas quais uma pesquisa está sendo realizada. 

A metodologia empregada nesta pesquisa em termos de lógica é classificada como 

hipotético-dedutivo, o qual foi proposto por Karl Popper, filósofo Austríaco. Popper (1975) 

argumenta que o método hipotético-dedutivo consiste na construção de conjecturas que 

devem ser submetidas a repetitivos testes, como aplicado nesta investigação. Ou seja, é uma 

abordagem sistemática de tentativas e eliminação de erros, visando diminuir as incertezas por 

meio das informações obtidas no estudo. Nas palavras de Popper (1975, p. 331): 

 

É tarefa do cientista submeter a sua teoria a testes sempre novos e que nenhuma 

teoria deve ser declarada definitiva. Realizam-se os testes tomando a teoria a ser 

testada e combinando-a com todos os tipos possíveis de condições iniciais, assim 

como outras teorias, e comparando então com a realidade as predições resultantes. 

 

 Nessa perspectiva, o conhecimento científico avança através do falseamento das 

teorias. “É verificando a falsidade de nossas suposições que de fato entramos em contato com 

a realidade” (POPPER, 1975, p. 331). Em geral, o método hipotético-dedutivo caracteriza-se 

por formular uma hipótese de maneira conjectural, a partir da qual, podem-se estabelecer 

conclusões com base nas deduções lógicas. Essas conclusões devem passar por um processo 

de comparação, tanto entre si como outras proposições. O confronto entre as conclusões e as 

aplicações empíricas possibilitará identificar duas ordens de resultados, a saber: de 

compatibilidade ou incompatibilidade (POPPER, 1985).  

Quanto a seus objetivos, de acordo com Creswell e Clark (2013) o presente estudo é 

classificado como descritivo, utilizando-se de uma abordagem quantitativa. Segundo 
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Boaventura (2004) os dois tipos de pesquisa não são mutuamente excludentes, por isso, uma 

sobreposição entre ambos pode ocorrer. Selltiz et al. (1975, p.60) respaldam essa afirmação 

colocando que “na prática, esses diferentes tipos de estudo nem sempre são nitidamente 

separáveis. Qualquer pesquisa considerada pode conter elementos de duas ou mais funções 

descritas como características de diferentes tipos de estudo”. 

Desse modo, este capítulo tem como objetivo descrever a metodologia utilizada para 

desenvolver e operacionalizar os objetivos especificados por este estudo. Assim, através da 

metodologia, são definidas as técnicas, os procedimentos, bem como os métodos de estudo a 

serem adotados pelo pesquisador neste trabalho. A presente tese encontra-se estruturada em 

duas etapas distintas: a primeira, qualitativa de âmbito exploratório; e a segunda, quantitativa 

de cunho descritivo.  Os seguintes tópicos são trabalhados neste capítulo: a tipologia do 

estudo que procura classificar e caracterizar a pesquisa; a delimitação da pesquisa, a coleta de 

dados e a forma da pesquisa, conforme mostra a Figura 4.1. 

 

 
Figura 4.1 – Etapas da Concepção da Pesquisa. 

 
Fonte: Organizado pelo autor. 
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4.1 ETAPA EXPLORATÓRIA 

 

Na etapa exploratória foi realizada uma pesquisa bibliográfica com o objetivo de 

buscar e aprofundar o conhecimento acerca do tema em estudo. Esse tipo de pesquisa 

pretende explorar e gerar uma aproximação, em relação a um fenômeno ou fato, através do 

levantamento bibliográfico (CRESWELL, 2014). A técnica de pesquisa bibliográfica 

compreende autores de extrema importância vinculados ao tema, para elaborar a base 

conceitual que sustenta a proposição do modelo teórico a ser investigado. Deste modo, as 

pesquisas exploratórias, consoante à visão de Cooper e Schindler (2003) têm como objetivo 

proporcionar ao pesquisador maior familiaridade com o problema, bem como torná-lo mais 

explícito ou construir hipóteses.    

Brand Equity caracteriza-se por ser pouco explorado no Brasil, portanto realizar uma 

profunda investigação bibliográfica torna-se preponderante para se familiarizar com o tema e 

delimitar a sua abrangência. Nesse sentido, efetuou-se um aprofundamento do problema de 

pesquisa, através de uma ampla revisão bibliográfica concernente ao tema de Brand Equity, 

bem como da sua mensuração com base no consumidor. 

Ainda na etapa exploratória buscou-se determinar um modelo teórico com base na 

análise dos referenciais teóricos relevantes a construção e gestão da marca no ensino superior, 

assim como verificar as escalas existentes e providenciar os ajustes das mesmas para o 

contexto a ser estudado. A referida escala foi submetida à validação e pré-teste, através de 

entrevistas com especialistas da área de Brand Equity, serviços e educação, visando validar o 

conteúdo e as proposições da escala. Desse modo, a etapa exploratória foi empregada com o 

objetivo de obter um entendimento profundo das perspectivas dos especialistas sobre o Brand 

Equity e as suas principais dimensões no contexto do ensino superior (REYNOLDS, 2003). 

Por consequência desta etapa formulou-se o instrumento responsável pela coleta de dados da 

pesquisa. 

Face ao exposto, a etapa exploratória foi desenvolvida com a finalidade de atender aos 

seguintes objetivos: a) esclarecimentos dos conceitos e definições utilizadas, aprofundamento 

do tema, e melhor compreensão do problema de pesquisa; b) proporcionar maior 

familiaridade do pesquisador com o objeto de pesquisa; c) elaboração da versão da escala 

contextualizada para o português e o setor investigado; d) criação e pré-teste do instrumento 

responsável pela coleta de dados. Esses objetivos foram ascendidos através da revisão da 

literatura (levantamento de informações, estatísticas, artigos, publicações científicas, revistas, 
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jornais e livros), entrevistas com especialistas para validação do conteúdo da escala 

(CHURCHILL, 1999). 

 

4.1.1 Adaptação e Validação da Escala 

 

Para efetivação do modelo conceitual proposto foi necessário realizar ajustes e 

providenciar adaptações das escalas originais, considerando o contexto brasileiro e as 

particularidades das instituições de ensino superior, assim como, promover a sua validação a 

fim de mensurar as dimensões e os condutores do Brand Equity da marca universitária. 

Dessa forma, o quadro 4.1 apresenta os componentes do instrumento de coleta de 

dados e indica as escalas adotadas no presente estudo para analisar o modelo proposto. As 

escalas originais estão dispostas no Anexo “A”. 

 

Quadro 4.1 – Componentes e escalas do instrumento de pesquisa. 

Construtos Escalas – Referenciais adotados 

Consciência da Marca 

 Christodoulides, Cadogan e Veloutsou (2015) – 

embasado em Yoo e Donthu (2001) e Lehman et 

al. (2008). 

 Pinar et al. (2014). 

 Yoo e Donthu (2001). 

Associações à Marca 
Personalidade da Marca 

 Buil, Martínez e De Chernatony (2013) – 

embasado em Aaker (1996). 

Associações à Marca  Yoo e Donthu (2001). 

Experiência Universitária 

do Estudante com a 

Marca 

Serviço Essencial  Grace e O’Cass (2005). 

Instalações Físicas   Pinar et al. (2014). 

Serviços da Biblioteca  Pinar et al. (2014). 

Serviço dos 

Colaboradores 
 Elsharnouby (2015) e Grace e O’Cass (2005). 

Comunicação Controlada 

da Marca 

Propaganda 
 Buil, Martínez e De Chernatony (2013) – 

embasado Yoo, Donthu e Lee (2000). 

Promoção Monetária  Buil, De Chernatony e Martínez (2011). 

Promoção Não Monetária  Buil, De Chernatony e Martínez (2011). 

Nome da Marca  Grace e O’Cass (2005) e Gonçalves (2009). 

Valor Percebido 

 Grace e O’Cass (2005) – embasado em Sweeney 

e Soutar (2001). 

 Oliveira (2013) – embasado em Yoo, Donthu e 

Lee (2000) e Netmeyer et al. (2004). 

Escopo de Serviço  Grace e O’Cass (2005) e Gonçalves (2009). 

e-WOM 

 Casidy e Wymer (2015) – embasado em Helgesen 

e Nesset (2007). 

 Casidy (2014) 

Co-criação 

Comportamento de 

Participação  
 Elsharnouby (2015) – embasado em Yi e Gong’s 

(2013). 

Comportamento de 

Cidadania 
 Elsharnouby (2015) – embasado em Yi e Gong’s 

(2013). 

Valor de Marca da IES  Yoo, Donthu e Lee (2000). 

Fonte: Organizado pelo autor. 
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 Conforme destaca Costa (2011) a validação do conteúdo deve verificar se os itens das 

escalas correspondem ao domínio do construto ao qual o instrumento se propõe a mensurar. 

Koche (2006) ainda complementa afirmando que em estudos cuja aplicação do instrumento 

ocorra em um novo contexto, o mesmo precisa de uma tradução adequada e adaptação 

cultural para ser considerada válida. 

 Nesta etapa do trabalho é essencial garantir a correta tradução dos itens constituintes 

do instrumento, bem como certificar a devida acomodação dos itens ao contexto da cultura e 

linguagem brasileira. A equivalência entre a tradução e as escalas originais foi promovida 

pela aplicação da técnica de tradução reversa (back-translation). Essa técnica consiste na 

tradução dos itens da língua estrangeira para a língua nativa, e em seguida são retraduzidos da 

língua nativa para a estrangeira por outro indivíduo, e posteriormente é analisada a 

convergência das escalas originais com a retraduzida buscando verificar possíveis erros 

(MALHOTRA, 2011).  

A tradução reversa do instrumento da presente tese seguiu as seguintes fases: a) 

encaminhar a dois tradutores com conhecimento das línguas inglesa e portuguesa, os quais 

traduziram para o português; b) em seguida, um terceiro tradutor, com conhecimento de 

ambos os idiomas e também na área de marketing, foi responsável por comparar as duas 

traduções anteriores e reduzi-las a uma única versão em português; c) depois outros dois 

profissionais bilíngues traduziram a versão em português novamente para o inglês; d) por fim, 

essa última versão foi comparada com as originais e aceita como correspondente a essa 

(LOPES; SAMULSKI; SILVA, 2007). 

 Posteriormente, foi realizada a validação de conteúdo do instrumento de coleta dos 

dados através do método de validação de conteúdo. De acordo com Kinnear e Taylor (1996) 

esse método de avaliação é caracterizado pela adoção de especialistas ou experts para julgar o 

conteúdo de uma determinada escala de medida, bem como avaliar a sua representatividade 

na mensuração. Costa (2011) denomina esse tipo de abordagem como validação de face, e 

afirma que o emprego da mesma permite verificar se o conteúdo de uma escala é 

representativo do objeto que se almeja mensurar.  

Dessa forma, seguindo as recomendações de Gonçalves (2009), uma vez elaborada a 

primeira versão do instrumento de coleta, este foi submetido à análise de especialistas que 

examinaram a adequação do instrumento para a mensuração dos construtos. Inicialmente, o 

questionário foi encaminhado a dois especialistas do setor de educação superior. Estes 

profissionais verificaram o conteúdo e a conformidade dos construtos com o contexto do 

ensino superior brasileiro e as particularidades desse setor. Em seguida, o instrumento foi 
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disponibilizado a três especialistas da área de marketing e/ou gestão de marcas, e outros três 

especialistas em gestão de serviços e tecnologia da informação para averiguar a validade de 

conteúdo do instrumento. Os seis juízes examinaram cada item da escala através do método 

proposto por Lawshe (1975). 

Nesse caso, os especialistas classificaram cada afirmativa com base em sua 

experiência e no conceito apresentado, considerando as seguintes opções: essencial, útil ou 

desnecessária. Ademais, os especialistas expressaram considerações complementares e de 

ordem qualitativa sobre cada item do instrumento. Segundo Lawshe (1975) os itens do 

questionário podem ser excluídos em situações nos quais todos os especialistas concordarem 

que aquela assertiva é “desnecessária”. Dessa forma, os itens propostos foram preservados no 

instrumento, uma vez que os juízes entenderam como relevante a permanência das variáveis. 

No entanto, indicaram a inclusão de algumas questões, e a mudança nos termos empregados 

para melhorar o entendimento das assertivas. 

 

4.2 ETAPA DESCRITIVA 

 

A presente tese se enquadra, também, na pesquisa descritiva, visto que, segundo 

Mattar (1999, p. 77), as “pesquisas descritivas, são caracterizadas por possuírem objetivos 

bem definidos, procedimentos formais, serem bem estruturadas e dirimidas para a solução de 

problemas ou avaliação de alternativas de curso de ação”. Na visão de Silva e Menezes (2000, 

p.21) a pesquisa descritiva: 

Visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou 

estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas 

de coleta de dados: questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a 

forma de levantamento. 

 

 Os estudos descritivos são utilizados quando se almeja descrever as características de 

um fenômeno. Dessa forma, esse tipo de pesquisa busca delinear um fenômeno ou situação, 

através de uma profunda análise executada em determinado espaço-tempo (CRESWELL, 

2002). Através do estudo descritivo procura-se descrever as condições de um determinado 

objeto a partir de dados levantados mediante discussão de grupos, entrevistas ou 

questionários, confrontando e ratificando as proposições na definição da problemática do 

trabalho. No presente estudo, foi adotada uma abordagem quantitativo-descritiva, por meio da 

técnica de levantamento (survey) para coleta de dados e, posteriormente, utilizaram-se os 

procedimentos estatísticos adequados visando atingir os objetivos propostos pelo trabalho.   
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 De acordo com Babbie (2005) as surveys são caracterizadas por investigações nas 

quais um instrumento é elaborado, estruturado e aplicado a uma determinada amostra com o 

propósito de levantar informações dos entrevistados. Assim, a etapa descritiva foi executada 

por meio da aplicação de uma survey junto aos consumidores das instituições de ensino 

superior de natureza privada, objetivando testar as hipóteses propostas no trabalho. Para isso, 

foi elaborado o instrumento de pesquisa baseado na revisão bibliográfica, e adaptado ao 

contexto brasileiro, e em seguida foi submetido a um pré-teste quantitativo e qualitativo para 

as devidas adequações. Por fim, o questionário foi aplicado junto aos estudantes universitários 

de instituições privadas estabelecidas em duas regiões do Brasil.  

Desse modo, as principais finalidades da presente pesquisa de natureza descritiva são: 

a) descrever as características de determinados grupos; b) especificar a proporção da 

população que se comporta de determinada maneira; e c) efetuar predições específicas 

(CHURCHILL, 1999). Selltiz et al. (1975) corrobora com essas finalidades e argumenta que o 

principal objetivo é descrever características ou funções de mercado, permitindo o seu uso 

para propósitos diversos, por exemplo: identificar as percepções dos indivíduos quanto às 

características dos produtos ou serviços, compreender os comportamentos e atitudes dos 

consumidores no processo de busca e decisão de compra, realizar previsões específicas e 

estabelecer o grau de associações entre as variáveis estudadas. Posto isso, a pesquisa 

descritiva atende a necessidade desta pesquisa, uma vez que compreende os levantamentos e 

estudos de campo, mediante o questionamento intermediado tanto pela verbalização quanto na 

forma tipográfica, concedendo ao pesquisador obter os dados necessários para realizar as 

validações, testes e análises do objeto a ser investigado (CHURCHILL, 1999). 

 

4.2.1 Pré-Teste e Campo-Piloto 

 

O propósito de realizar um pré-teste do instrumento de coleta dos dados é identificar 

os problemas de cada questão e a possível eliminação ou aperfeiçoamento dos enunciados, 

bem como verificar a sequencia, formato e dificuldades de interpretação e preenchimento das 

perguntas (MATTAR, 2014). Para execução da pesquisa foi aplicado um pré-teste na primeira 

versão do questionário, com a intenção de avaliar a clareza da formulação das assertivas; 

adequação e suficiência das opções de respostas; clareza das instruções; adequação da 

sequencia das afirmações; diagramação; tempo necessário para responder; dificuldades de 

interpretação e preenchimento das respostas. Em seguida, através de um campo-piloto 
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buscou-se estudar o desempenho do questionário, examinar problemas potenciais de 

estruturação e conduzir análises de validade e confiabilidade (HAIR et al., 2009).  

De acordo com Malhotra (2011) os entrevistados dos pré-testes devem apresentar 

características semelhantes aos da pesquisa real, e ainda aponta que o tamanho da amostra 

deve corresponder a um intervalo entre 15 a 30 entrevistas. Posto isso, o instrumento de 

pesquisa foi aplicado a uma amostra de 26 estudantes de Pós-Graduação do curso de 

Mestrado e Doutorado em Administração da UFRN, selecionados por conveniência e 

escolhidos por meio de critérios não probabilísticos, no decorrer da terceira semana de 

fevereiro de 2016. 

 Uma vez aplicado o pré-teste foi possível apreciar o tempo de preenchimento do 

instrumento de coleta, compreender a percepção dos entrevistados quanto à facilidade de 

entender e responder da forma correta o questionário, bem como registrar as dificuldades 

gerais no processo de resolução. Com base nesse pré-teste, algumas questões sofreram 

alterações devido à dificuldade de entendimento dos participantes. Dessa forma, a tradução 

dos seguintes itens foi repensada, de forma a melhorar a compreensão dos respondentes: “If 

another brand is not different from X in any way, it seems smarter to purchase X”: “The 

brand name of this (store/bank) sends a message to me about the (store/bank)”: “I have a 

clear image of the type of person who would use the brand X”. De acordo com os 

participantes, os demais aspectos indicados para análise no pré-teste se mostraram adequados. 

Após o Pré-teste, foi realizado um campo-piloto, com o objetivo de empregar 

procedimentos estatísticos e identificar possíveis conflitos de confiabilidade. O instrumento 

foi aplicado para uma amostra de 120 estudantes do curso de Contabilidade de uma instituição 

de ensino superior de natureza privada, selecionados por conveniência e escolhidos por meio 

de critérios não probabilísticos, na primeira semana de março de 2016. Esse teste não 

apresentou problemas de confiabilidade dos fatores analisados, conforme é possível observar 

na Tabela 4.1. Os resultados obtidos no estudo referente ao campo-piloto estão disponíveis no 

Apêndice I. 

 

Tabela 4.1 – Análise de confiabilidade dos fatores no campo-piloto. 

CONSTRUCTO FATORES CODIGO NÚMERO DE ITENS ALPHA DE CRONBACH 

Experiência 

universitária 

Núcleo do serviço NS 5 0,771 

Instalações físicas IF 3 0,815 

Serviços da 

biblioteca 
SB 5 0,809 

Serviço dos 

colaboradores 
SC 5 0,818 

Comunicação 

controlada da 

Propaganda PG 3 0,705 

Promoção monetária PRM 2 0,737 
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marca Promoção não 

monetária 
PNM 2 0,807 

Nome da marca NM 5 0,867 

Valor percebido VP 4 0,795 

Escopo do serviço ES 2 0,703 

E-WOM EW 5 0,821 

Co-criação 

Comportamento de 

participação 
CP 4 0,760 

Comportamento de 

cidadania 
CC 4 0,720 

Consciência da marca CM 5 0,794 

Associações à 

marca 

Personalidade da 

marca 
PM 6 0,801 

Associação à marca AM 2 0,741 

Valor de marca da IES VM 4 0,811 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

 Contudo, a partir dessa análise e do feedback dos consumidores foram providenciados 

os ajustes na estrutura e formato geral do instrumento. Vale ressaltar, que o campo-piloto foi 

realizado em uma das instituições de ensino onde ocorreu a aplicação final do instrumento, 

porém os dados não foram considerados na amostra final. A escolha do curso de 

Contabilidade como amostra do campo-piloto ocorreu em virtude das características similares 

aos da pesquisa real. 

 

4.2.2 Coleta de Dados (Survey) 

 

De acordo com Freitas et al. (2000) as pesquisas realizadas pelo método survey podem 

ser executadas pessoalmente, através de internet, por telefone ou, ainda, por intermédio do 

correio. No caso desta pesquisa a coleta de dados foi efetuada com base em um questionário 

estruturado, que segundo Samara e Barros (2002) o questionário apresenta uma sequência 

lógica e determinada de perguntas que não podem sofrer alterações e inserções pelo 

respondente e entrevistador. Malhotra (2011) sugere que o questionário seja enviado por e-

mail aos respondentes. Para isso, o instrumento pode ser redigido no corpo da mensagem, ou 

disponibilizado na internet através de um web site. Dessa forma, optou-se inicialmente 

disponibilizar o instrumento de pesquisa pela internet. 

 Para realizar a coleta dos dados, foi necessário entrar em contato com os responsáveis 

pela gestão acadêmica das instituições de ensino superior, visando obter autorização para 

acessar a base de e-mails dos discentes matriculados. Uma vez concedida à autorização, 

encaminhou-se uma mensagem convite (carta-convite) para a base de e-mails, esclarecendo 

de maneira simplificada o conteúdo e o objetivo da pesquisa. No término da mensagem os 
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alunos foram convidados a participar da pesquisa. Os interessados acessaram o link que 

direcionava o participante ao web site na qual a pesquisa estava disponibilizada. Com o 

questionário devidamente preenchido pelo respondente, o mesmo encaminhou as respostas ao 

clicar no ícone de conclusão posicionado no final dos itens. A base de dados recebeu as 

respostas, e o sistema de gestão da coleta de dados providenciou a gravação de um cookie no 

computador do respondente para impedi-lo de responder novamente. Por fim, o respondente 

foi direcionado para uma página de agradecimento pela sua contribuição e participação no 

processo de coleta de dados. 

 O discente respondeu o questionário durante o mês de março de 2016, precisamente 

entre os dias 01 e 31. Devido à baixa participação dos estudantes no decorrer do período 

proposto para responder o questionário, optou-se por encaminhar a renovação do convite com 

vistas a sensibilizar os estudantes e, com isso, aumentar o volume de questionários 

respondidos. Com a renovação do convite o prazo foi estendido por mais quinze dias. 

Destaca-se também, que o pesquisador, com a anuência da instituição, visitou as salas de aula 

visando estimular os estudantes a participar da coleta de dados. 

 Apesar dos esforços em sensibilizar e incentivar os estudantes a responder o 

instrumento de pesquisa, o índice de retorno das respostas na modalidade online permaneceu 

inferior ao planejado. Por isso, a estratégia de coleta online foi substituída pela coleta 

realizada diretamente com os universitários através de questionários entregues presencial em 

sala de aula.        

 Para viabilizar a coleta de dados na modalidade presencial, inicialmente buscou-se 

autorização dos pró-reitores acadêmicos e administrativos das instituições, bem como das 

direções e coordenações dos cursos. Após a devida outorga, estabeleceu-se um planejamento 

de coleta que compreendia os procedimentos e o cronograma de aplicação nas salas de aula. 

Os professores foram previamente notificados pela coordenação a respeito da autorização 

concedida ao pesquisador para coletar os dados, e informados das datas e horários da 

aplicação. Os questionários foram coletados entre os dias 18 de abril e 12 de maio de 2016. 

No total, os estudantes responderam 1330 questionários, e o tempo médio de resposta 

correspondeu a 8 minutos. 

 

4.2.3 População e Plano de Amostragem 

 

Mattar (2014) argumenta que a população corresponde a soma ou agregado de todos 

os elementos que compartilham características de interesse em comum para estudar o 
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problema sob investigação. Barbetta (2001) afirma que a população é o conjunto de elementos 

que o pesquisador deseja abranger na pesquisa, isto é, os elementos para os quais as 

conclusões oriundas da investigação sejam válidas. Dessa forma, a população é composta de 

elementos distintos e que possuem certo número de características em comuns. Segundo 

Costa Neto (1977) essa característica comum deve delimitar inequivocamente quais 

elementos pertencem à população e quais não pertencem. Neste estudo a população é 

composta por estudantes universitários. 

 Conforme aponta Ivy (2008) os estudantes de ensino superior são o público alvo das 

ações mercadológicas e de branding das IES, assim como, são os usuários dos serviços 

educacionais oferecidos por estas instituições. Gray et al. (2003) e Ng e Forbes (2009) 

sugerem as instituições de ensino superior buscar entender previamente as necessidades 

essenciais dos estudantes para a construção de uma marca universitária. Ademais, conforme 

elucidam Pinar et al. (2011) os discentes são os elementos chave para compreender a 

experiência acadêmica, e a principal razão da existência das IES. Portanto, os estudantes de 

nível superior são considerados a população deste estudo, pois se constituem como os 

usuários dos serviços acadêmicos capazes de indicar as variáveis relevantes da construção e 

gestão de uma marca universitária. 

 Conforme asseveram Oliveira, Almeida e Barbosa (2012) nem sempre é viável ou 

possível levantar todas as informações dos elementos constituintes da população. Diversas 

limitações podem inviabilizar o estudo de todos os elementos da população, tais como, o 

tempo e custo. Por essa razão, Creswell (2010) aponta que trabalhar com uma amostra, isto é, 

uma pequena parte que compõe a população, é o melhor caminho para compreender 

determinado fenômeno. De acordo com Gonçalves (2009) quando o pesquisador decide 

adotar a técnica amostral é imprescindível que a amostra tenha representatividade, ou seja, 

conter em proporção tudo que a população possui. Ainda segundo o autor, todos os elementos 

da população devem ter igual oportunidade de fazer parte da amostra. Neste caso, a amostra 

se caracteriza como imparcial. 

 Na visão de Creswell e Clark (2013) a amostra pode ser dividia em amostragem 

probabilística e não probabilística. A probabilística segue as leis estatísticas e permite a 

expressão da probabilidade matemática, visando encontrar na amostra as características da 

população. Segundo Fonseca e Martins (1996) o uso da amostragem probabilística exige que 

cada elemento da população possua a mesma probabilidade de ser selecionado. Esse tipo de 

método garante cientificamente a aplicação das técnicas estatísticas de inferência, permitindo 

realizar inferências sobre a população a partir do conhecimento da amostra (FACHIN, 2001). 
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Já a não probabilística depende do julgamento e critério estabelecido pelo pesquisador 

para determinação da amostra. Neste caso, a probabilidade de algum ou de todos os elementos 

da população de pertencer à amostra é desconhecida (MASSUKADO-NAKATANI, 2009). 

Portanto, conforme destaca Koche (2006), esse tipo de amostra é subjetiva, baseada na 

perspectiva ou julgamento do pesquisador, e a variabilidade amostral não pode ser definida 

com precisão, gerando vieses de seleção e os resultados não podem ser generalizados. 

 Na presente tese, a amostragem selecionada é denominada não probabilística, na qual 

os indivíduos foram selecionados por critérios subjetivos do pesquisador, considerando a sua 

experiência e os objetivos do estudo. Portanto, não existe uma probabilidade conhecida de um 

determinado elemento da população ser selecionado. Essa abordagem mostra-se adequada 

devido às restrições operacionais da amostragem probabilística, tal como não se ter acesso a 

todos os elementos da amostra. Segundo Levine et. al. (2008) as amostras não probabilísticas 

podem oferecer algumas vantagens, tais como: conveniência, velocidade e baixo custo. Tendo 

em vista os diversos tipos de amostragens não probabilísticas, optou-se por empregar a 

amostragem intencional ou por julgamento. Essa técnica permite selecionar os elementos da 

amostra segundo um critério de julgamento do pesquisador, por entender que tais elementos 

são representativos da população. De acordo com Massukado-Nakatami (2009) esse tipo de 

amostra requer conhecimento da população e dos elementos selecionados. 

 Para validação e teste do modelo de valor da marca universitária, a amostra foi 

constituída por estudantes do curso de Administração das IES localizados no Rio Grande do 

Norte e no estado do Pará cuja categoria administrativa seja privada, e com Índice Geral de 

Cursos (IGC – FAIXA) a partir de 3. Conforme o resumo técnico do censo da educação 

superior verifica-se que, na categoria privada, a área mais expressiva em número de 

matrículas de graduação é “Ciências Sociais, Negócios e Direito” (2.532.782), sendo que o 

curso com maior número de matrículas é o de Administração, com 800.114 (INEP, 2015). 

Considerando a relevância em termos quantitativos do curso de Administração nas 

instituições privadas de ensino superior brasileiro, acredita-se que os estudantes do referido 

curso sejam representativos da população.  

O IGC é um indicador de qualidade que avalia as instituições de educação superior. 

Esse índice é considerado insuficiente e aquém do padrão de qualidade quando apresentar um 

valor inferior a 3 (três). Nestes casos, é instaurado processo administrativo para aplicação de 

penalidades que, de acordo com o art. 52 do decreto nº 5.773/2006, incluem: desativação dos 

cursos e habilitações; intervenção; suspensão temporária de prerrogativas de autonomia; e 

descredenciamento. Dessa forma, analisar a percepção dos estudantes matriculados em 
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instituições que não apresentam o mínimo de qualidade poderá influenciar a validação do 

modelo. Por isso, justifica-se concentrar a amostra nas instituições cujo IGC encontra-se na 

faixa entre 3 e 5. 

 O quadro 4.2 apresenta as IES do Rio Grande do Norte e o quadro 4.3 as IES do Pará 

de acordo com a organização e prerrogativas acadêmicas, classificando-as em Faculdades, 

Centros Universitários e Universidades, conforme indicado pelo decreto nº 5.773, de 9 de 

maio de 2006. As Universidades, segundo Trigueiro (2000), são pluridisciplinares de 

formação dos quadros profissionais e realizam necessariamente atividades de pesquisa, 

extensão e cultivo do saber humano, e devem atender a requisitos de qualidade acadêmica. Os 

Centros Universitários são instituições de ensino superior pluricurriculares que abrange uma 

ou mais áreas do conhecimento, e caracterizadas pela excelência do ensino oferecido, porém 

não existe obrigatoriedade da pesquisa, embora seja recomendada a execução da mesma. Por 

fim, a Faculdade pode ser pluricurricular ou não, e não existe a obrigatoriedade em 

desenvolver atividades de pesquisa e extensão nos termos das Universidades (DECRETO Nº 

5.773, 2006). 

 

Quadro 4.2 – Relação de IES do Rio Grande do Norte conforme prerrogativas acadêmicas. 

UNIVERSIDADE/RN CATEGORIA 

ADMINISTATIVA 

IGC – FAIXA 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – (UERN) Pública 3 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – (UFRN) Pública 4 

Universidade Federal Rural do Rio Grande do Norte – 

(UFERSA) 

Pública 4 

Universidade Potiguar – (UNP) Privada 3 

   

CENTROS UNIVERSITÁRIOS   

Centro Universitário FACEX – (UNIFACEX) Privada 4 

Centro Universitário do Rio Grande do Norte – (UNI-RN) Privada 4 

   

FACULDADES   

Faculdade de Ciências e Tecnologia Mater Christi – (MATER 

CHRISTI) 

Privada 2 

Faculdade Estácio de Natal - (ESTÁCIO DE NATAL) Privada 2 

Faculdade Metropolitana de Ciências e Tecnologia – (FAMEC) Privada 2 

Faculdade Natalense de Ensino e Cultura – (FANEC) Privada 2 

Faculdades Integradas do Rio Grande do Norte – (FANORTES)  2 

FAL Estácio – Faculdade Estácio de Natal Privada 3 

Faculdade Católica Nossa Senhora das Vitórias – (FCNSV) Privada 3 

Faculdade Católica Santa Teresinha – (FCST) Privada 3 

Instituto de Ensino Superior do Rio Grande do Norte – (IESRN) Privada 3 

Faculdade Maurício de Nassau de Natal – (FMN NATAL) Privada 3 

Faculdade de Enfermagem Nova Esperança de Mossoró – 

(FACENE/RN) 

Privada 3 

Estácio FATERN – Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte 

– (ESTÁCIO FATERN) 

Privada 3 

Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar – (FACEP)  Privada 3 

Fonte: Criado pelo autor com dados extraídos do e-MEC (2016). 
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 As Faculdades não foram incluídas na amostra, pois algumas instituições apresentam 

IGC inferior a três, e as demais não possuem uma estrutura completa, bem como a existência 

de turmas em todos os semestres, inviabilizando uma amostra imparcial e representativa dos 

estudantes. Já as Universidades e Centros Universitários de natureza privada compõem uma 

amostra que considera todos os semestres, o número de alunos é significativo, e a estrutura 

das instituições bem avaliadas pelo MEC, permitindo, assim, garantir a representatividade de 

estudantes e os múltiplos perfis dos mesmos. Vale destacar que para análises multivariadas é 

fundamental uma amostra seja homogênea e grande (ANDERSON; SWEENEY; 

WILLIAMS, 2007). As Universidades e os Centros Universitários manifestam a 

homogeneidade e quantidade de estudantes necessários para realizar as análises e testes 

estatísticos propostos neste trabalho. 

 

Quadro 4.3 – Relação de IES do Pará conforme prerrogativas acadêmicas. 

UNIVERSIDADE CATEGORIA 

ADMINISTATIVA 

IGC – FAIXA 

Universidade Federal do Pará (UFPA) Pública 4 

Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) Pública 3 

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará 

(UNIFESSPA) 

Pública 3 

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) Pública 3 

Universidade da Amazônia (UNAMA) Privada 3 

   

CENTROS UNIVERSITÁRIOS   

Centro Universitário do Estado do Para (CESUPA) Privada 3 

Centro Universitário Luterano de Santarém (CEULS) Privada 3 

   

FACULDADES   

Faculdade Pan Amazônica (FAPAN) Privada 2 
Faculdade Pan Americana (FPA) Privada 2 
Escola Superior da Amazônia (ESAMAZ) Privada 3 

Escola Superior Madre Celeste (ESMAC) Privada 3 

Faculdade da Amazônia (FAAM) Privada 3 

Faculdade de Belém (FABEL) Privada 3 

Faculdade de Castanhal (FCAT) Privada 3 

Faculdade de Ensino Superior da Amazônia Reunida Privada 3 

Faculdade de Estudos Avançados do Pará (FEAPA) Privada 3 

Faculdade de Itaituba (FAI) Privada 3 

Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas 

Gamaliel (FATEFIG) 

Privada 3 

Faculdade do Tapajós (FAT) Privada 3 

Faculdade Estácio de Belém - Estácio Belém (ESTÁCIO 

BELÉM) 

Privada 3 

Faculdade Estácio do Pará - Estácio FAP (ESTÁCIO FAP) Privada 3 

Faculdade Ideal (FACI) Privada 3 
Faculdade Integrada Brasil Amazônia - Fibra (FIBRA) Privada 3 
Faculdade Maurício de Nassau de Belém (FMN de Belém) Privada 3 
Faculdade Metropolitana da Amazônia (FAMAZ) Privada 3 
Faculdade Metropolitana De Marabá (METROPOLITANA) Privada 3 
Faculdade Paraense de Ensino (FAPEN) Privada 3 
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Faculdades Integradas do Tapajós (ISES) Privada 3 
Faculdades Integradas Ipiranga (FAINTIPI) Privada 3 
Instituto Esperança De Ensino Superior (IESPES) Privada 3 
Fonte: Criado pelo autor com dados extraídos do e-MEC (2016). 

 

 Vale ressaltar que o processo de autorização para aplicação do instrumento de 

pesquisa influenciou de maneira objetiva a definição do plano de amostragem. Inicialmente, a 

coleta de dados seria realizada em três instituições de ensino superior de natureza privada 

localizadas em Natal. No entanto, o conselho de pesquisa e a pró-reitoria acadêmica de duas 

instituições não autorizaram a coleta de dados. De acordo com os representantes dessas 

organizações as “informações que seriam levantadas ferem nossa Política de Segurança da 

Informação”. Diante do exposto, buscou-se verificar em outras regiões e estados do país 

instituições compatíveis com os critérios estabelecidos nesta pesquisa.  

Desse modo, considerando os critérios para delimitação da amostra e a acessibilidade 

do pesquisador a determinadas instituições, optou-se por buscar autorizações nas cidades de 

Belém e São Paulo. No município de Belém foram solicitadas concessões em duas 

instituições, porém apenas uma concordou com a coleta e requisitou alterações em duas 

escalas (Propaganda e Valor Percebido). Já na cidade de São Paulo as cartas de autorização 

foram encaminhadas para três instituições de ensino, contudo apenas uma universidade 

concedeu acesso às salas de aula para aplicação do instrumento de pesquisa. Na amostra final 

a instituição representante de São Paulo não foi considerada, uma vez que o processo de 

autorização e coleta dos dados consumiu seis messes, inviabilizando a sua participação. 

Portanto, mediante as resistências apresentadas, os dados foram levantados em duas 

instituições de ensino superior localizadas nos municípios de Natal/RN e Belém/PA. 

Tendo sido discutido o processo amostral, é relevante tratar do tamanho da amostra 

requerida para empregar as técnicas de análises propostas nesta pesquisa (MALHOTRA, 

2006). O procedimento de estimação da modelagem de equações estruturais, utilizado neste 

estudo, foi baseado na Máxima Verossimilhança (MV). Dessa forma, conforme indica Hair et 

al. (2009) os tamanhos amostrais entre 150 e 400 são recomendados. Todavia, o tamanho da 

amostra está sujeito a considerações complementares. De acordo com Hair et al. (2009, p. 

564) algumas situações exigem amostras maiores, como nos casos a seguir: 

 

Modelos com mais construtos que exigem mais parâmetros a serem estimados; 

Modelos SEM com construtos que têm menos de três variáveis medidas/indicadoras; 

Análises multigrupo que demandam uma amostra adequada para cada grupo. 
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 Marôco (2014) argumenta que na literatura existem diversas recomendações para 

dimensionar o tamanho da amostra nos estudos com a utilização da modelagem de equações 

estruturais. Nesse raciocínio, Schumacker e Lomax (2004) constataram que a quantidade 

mínima de observações necessárias para alguns autores é de 100 ou 150, enquanto que para 

outros a indicação é 400, ou entre 250 e 500. Apesar das diferentes sugestões, tem se tornado 

consenso, com vistas a garantir a variabilidade para estimar os parâmetros do modelo, um 

valor de 10 a 15 observações por cada variável manifesta (MARÔCO, 2014; HAIR et al., 

2009). 

 Malhotra, Lopes e Veiga (2014) também reconhecem a dificuldade de estabelecer uma 

quantidade adequada de observações, por isso, recomendam estimar o tamanho da amostra a-

priori por meio da calculadora estatística disponível em 

http://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=89. Com essa calculadora, o 

pesquisador define o tamanho da amostra mínima para a pesquisa que requer o uso da 

modelagem de equações estruturais, considerando os seguintes parâmetros: o número de 

variáveis latentes (7) e observadas (67); o efeito antecipado do tamanho (0,1); o nível de 

poder estatístico desejado (0,8); e o nível de probabilidade (0,05). A partir desses parâmetros, 

a amostra mínima recomendada foi de 1,374 observações. Tendo em vista as diferentes 

possibilidades para definição do tamanho amostral, o quadro 4.4 resume os critérios 

apresentados e o número recomendado de observações. 

 

Quadro 4.4 – Número recomendado de observações para definição do tamanho amostral. 

Autor/Fonte Parâmetros Amostra recomendada 

Hair et al. (2009)  Amostra entre 150 e 400 observações  Entre 150 e 400 observações. 

Marôco (2014)  Por cada variável manifesta, amostra 

entre 10 e 15 observações. 

 670 e 1005 observações. 

Malhotra, Lopes e Veiga 

(2014) 
 Variáveis latentes (7); 

 Variáveis observadas (67); 

 Efeito antecipado do tamanho (0,1); 

 Nível do poder estatístico (0,8); 

 Nível de probabilidade (0,05). 

 1,374 observações 

Fonte: Organizado pelo autor. 

 

 Com base nas amostras recomendadas no quadro 4.4, foi produzido o total de 1500 

questionários, a fim de garantir o mínimo de observações para adotar os métodos 

quantitativos multivariados propostos neste estudo. A amostra final considerada pode ser 

verificada na tabela 4.2, que demonstra o volume total de questionários efetivamente 

aplicados, a quantidade de instrumentos não válidos retirados da amostra, e o montante final 

de questionários válidos. 

http://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=89


161 
 

Tabela 4.2 – Amostra final de observações válidas para fins de estudo. 

Universidades Produzidos Aplicados Excluídos Válidos 

Instituição A (Belém) 750 672 62 610 

Instituição B (Natal) 750 658 112 546 

Total 1500 1330 162 1156 

Fonte: Organizado pelo autor. 

 

 Conforme indica a tabela 4.2, foram aplicados 1330 questionários, dos quais 162 

foram excluídos da base de dados por preenchimento inadequado, totalizando 1156 

observações consideradas válidas, das quais 672 correspondem a Instituição A, e 658 

questionários referentes à Instituição B. Desse modo, é possível observar que a amostra final 

conseguida atende aos parâmetros indicados por Hair et al. (2009) e Marôco (2014), e se 

aproxima do cálculo amostral recomendado por Malhotra, Lopes e Veiga (2014). 

  

4.2.4 Procedimentos Estatísticos para a Análise dos Dados 

 

Para a execução da fase quantitativa e verificação dos dados foram utilizadas técnicas 

estatísticas de tratamento de dados, análises de confiabilidade e validade dos dados, bem 

como realizadas análises de ordem estatísticas por meio do emprego da modelagem de 

equações estruturais. Nesse sentido, buscou-se nesta etapa verificar o instrumento, sobretudo 

sua consistência para detectar as respostas omissas ou incompletas. Além disso, procurou-se 

codificar os dados para um formato adequado e específico de análise (MALHOTRA, 2011). 

Os dados provenientes da coleta foram processados e aplicados no Software estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Science, v23.0), visando realizar os procedimentos para 

estatística descritiva e tratamento dos dados. 

 Conforme argumenta Aaker, Kumar e Day (2001) as técnicas estatísticas direcionadas 

para trabalhos e pesquisas mercadológicas podem ser classificadas em univariadas e 

multivariadas. As técnicas denominadas de univariadas são adotadas em situações nas quais 

existe uma única medida para cada um dos “n” objetos da amostra, ou quando as variáveis de 

uma amostra são analisadas individualmente, mesmo que diversas medidas sejam 

identificadas para cada uma das n observações. Em contrapartida, as abordagens 

multivariadas são adotadas em circunstâncias em que se procura estudar dados de duas ou 

mais medidas de cada observação, bem como, em situações cujas variáveis exigem análises 

simultâneas. 

 Na literatura observam-se diversas técnicas estatísticas multivariadas, dentre as quais 

se destacam: a regressão linear múltipla; Análise Discriminante; MANOVA, Conjoint 
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Analisys, Análise Fatorial, Análise de Cluster, e entre outros (HAIR et al., 2009). Apesar da 

reconhecida importância dessas técnicas, as mesmas carregam limitações, principalmente, na 

capacidade delas observar apenas um relacionamento por vez. No entanto, é possível adotar 

métodos que permitam analisar múltiplos relacionamentos de variáveis dependentes e 

independentes, tal como, o método de equações estruturais (SEM – Structural Equation 

Modeling) (HAIR et al., 2009). De acordo com Jöreskog e Sörbon (1982) a implementação da 

SEM tem se mostrado uma ferramenta essencial para resolver muitos problemas nas ciências 

sociais, comportamentais e mercadológicas. 

 Jöreskog e Sörbon (1982) argumentam que na investigação de um fenômeno é 

possível distinguir os possíveis modelos estatísticos entre os estágios exploratórios e 

confirmatórios. Na perspectiva exploratória os dados analisados ajudam a indicar os 

diferentes caminhos de adequação do modelo teórico, favorece também na combinação ou 

separação das medidas do modelo, e indica a retirada de variáveis sem prejudicar o modelo 

proposto. Entretanto, a abordagem confirmatória se evidencia em situações cujo modelo é 

mais especificado. Nestes casos, a álgebra das equações estruturais é considerada a mais 

apropriada em comparação aos diferentes procedimentos estatísticos conhecidos 

(STEENKAMP; BAUMGARTNER, 2000). 

 Diante do exposto, com o objetivo de analisar estatisticamente os dados, incialmente 

foi utilizada a Análise Fatorial Exploratória (AFE), com o objetivo de efetuar uma exploração 

preliminar das relações existentes entre as variáveis e dimensões investigadas, verificando 

assim, a composição dos fatores. A análise fatorial é uma técnica estatística cuja finalidade é 

identificar as dimensões de variabilidade existentes em um conjunto de fenômenos, por meio 

da avaliação de um conjunto de variáveis e, com isso, desvendar as estruturas existentes 

(CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007). De acordo com Hair et al. (2009, p. 102), “a 

análise fatorial fornece as ferramentas para analisar a estrutura de inter-relações em um 

grande número de variáveis que são fortemente inter-relacionadas, conhecidos como fatores”. 

Os pesquisadores, segundo Hair et al. (2009) e Corrar, Paulo e Dias Filho (2007), 

frequentemente consideram empregar a técnica da análise exploratória, a fim de reduzir a 

quantidade de dados (dimensões), ou determinar a estrutura de um conjunto de variáveis. 

Dessa forma, conforme expõe Marôco (2011, p. 471), a Análise Fatorial Exploratória é 

uma técnica que auxilia o pesquisador a “descobrir e analisar a estrutura de um conjunto de 

variáveis inter-relacionadas de modo a construir uma escala de medida para fatores que de 

alguma forma controlam as variáveis originais”. Na presente tese, para executar a Análise 

Fatorial Exploratória foi utilizado o método de análise dos componentes principais (ACP) e o 
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método oblimin de rotação de fatores. O exame da qualidade da Análise Fatorial Exploratória 

foi efetuado com base na avaliação das correlações, matriz de anti-imagem, critérios para 

retenção de fatores (eingenvalues, o critério a priori, percentagem da variância, teste scree e 

heterogeneidade), comunalidade, crossload, KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), Bartlett’s Test of 

Spheficity, Alpha de Cronbach e percentual da variância explicada. Os parâmetros 

empregados para efetuar as análises são aqueles especificados por Corrar, Paulo e Dias Filho 

(2007), Hair et al. (2009), e Marôco (2011). 

Em seguida, foi aplicada a Modelagem de Equações Estruturais para fins 

confirmatórios. De acordo com Hair et al. (2009) a modelagem de equações estruturais  é uma 

técnica que busca explicar as relações entre múltiplas variáveis. Para isso, investiga a 

estrutura de inter-relações reveladas em uma série de equações. Portanto, é uma ferramenta 

“multivariada que combina aspectos de regressão múltipla e análise fatorial para estimar uma 

série de relações de dependência inter-relacionadas” (HAIR et al., 2005, p. 468-469). Na 

visão do autor essa técnica é fundamental para testar e confirmar uma teoria. Para aplicação e 

validação do modelo proposto, e modelagem das equações estruturais foi utilizada a 

ferramenta AMOS (Analysis of Moment Structures). 

 

4.2.5 Preparação dos Dados 

 

Para efetuar as análises estatísticas multivariadas e garantir a sua eficiência, Hair et al. 

(2009) afirmam que são fundamentais alguns cuidados e tratamento de dados. Para tanto, os 

dados foram examinados considerando as suposições estatísticas indispensáveis para cada 

técnica, preservando, assim, a melhor capacidade de previsão dos dados. Para tanto, 

examinou-se os dados através de técnicas para identificação de dados perdidos (missing 

values), observações atípicas (outliers), e por fim, testes das suposições da análise 

multivariada, a saber: normalidade, linearidade, e multicolinearidade (HAIR et al., 2009). Os 

resultados da análise dos pressupostos são apresentados no tópico 5.2. 

 

a) Dados Perdidos 

Os dados perdidos são considerados valores válidos sobre determinada variável ou 

conjunto de variáveis que não estão disponíveis para análise. Isto é, “qualquer evento 

sistemático externo ao respondente (como erros de entrada de dados ou problemas de coleta 

de dados) ou qualquer ação por parte do respondente (como recusa a responder) que leva a 

valores perdidos” (HAIR et al., 2009, p. 57-58). Desse modo, segundo Kline (1998) o 
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respondente pode ser eliminado ou os dados mantidos substituindo-os pela média da variável. 

Ainda na visão do autor a não resposta deve representar no máximo 10% dos itens, e a 

omissão dos dados deve apresentar um comportamento aleatório. 

 

b) Observações Atípicas (Outliers) 

Um outlier é um caso de observação atípica. Esse tipo de observação possui um ou 

mais valores distintamente divergentes dos valores das outras observações. A observação 

atípica é “como um valor incomum em uma variável por ser alto ou baixo, ou uma 

combinação ímpar de valores ao longo de diversas variáveis que tornam a observação 

marginal em relação às outras” (HAIR et al., 2009, p. 77). As pesquisas que apresentam casos 

de outliers duas consequências são presumíveis: podem ser benéficas, ou seja, indicar 

características da população que não foram percebidas no decorrer da análise, ou 

problemáticas, por não representar a população e ser adversa aos objetivos da análise, 

distorcendo os testes estatísticos (HAIR et al., 2009). 

De acordo com Hair et al. (2009) as observações atípicas podem ser identificadas de 

três maneiras distintas, conforme explicitado a seguir: a) detecção univariada, que procura 

verificar a distribuição de cada variável e a sua respectiva distribuição de observações, 

selecionando como atípicos os casos cujos os extremos encontram-se altos e/ou baixos nos 

intervalos de distribuição; b) detecção bivariada, complementa a avaliação univariada, 

examinado os pares de variáveis de maneira conjunta, através da utilização de gráficos de 

dispersão; c) detecção multivariada, é apropriada em situações na quais duas ou mais 

variáveis são consideradas, exigindo do pesquisador definir algum ponto em comum para 

medir a posição multidimensional de cada observação em relação ao ponto estabelecido. 

Na presente tese, para identificação dos outliers de variáveis multivariadas foi 

utilizada a medida D² de Mahalanobis. O referido método “mede a distância de cada 

observação em um espaço multidimensional a partir do centro médio de todas as observações, 

fornecendo um único valor para cada observação, independente do número de variáveis em 

questão” (HAIR et al., 2009, p. 78). Ainda segundo o autor, os valores mais altos de D² 

significam que determinadas observações encontram-se substancialmente afastadas da 

distribuição geral, considerando o espaço multidimensional de todas as observações. Para 

verificar a existência de outliers multivariados sugere-se a adoção de níveis conservadores de 

significância (0,005 ou 0,001) (HAIR et al., 2009, p. 79). Nesta tese, quando o nível de 

significância for menor que 0,001, considera-se a existência do outlier. 
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c) Teste de Normalidade 

Na análise multivariada, uma das principias suposições que representa uma das 

exigências da teoria estatística é a normalidade, a qual segundo Hair et al. (2009, p. 82) “se 

refere a forma da distribuição de dados para uma variável métrica individual e a sua 

correspondência com a distribuição normal”. Isto é, uma variável é considerada normal 

quando a sua distribuição é equivalente à distribuição normal. A normalidade é exigida para a 

realização das estatísticas F e t. Por isso, se a variação concernente à distribuição normal 

apresentar comportamento suficientemente grande, os testes estatísticos resultantes são 

considerados inválidos (HAIR et al., 2009).  

Para avaliar a normalidade univariada, é recomendável utilizar as medidas de forma da 

distribuição, tal como a curtose e assimetria, com a finalidade de verificar a aceitação ou 

rejeição do pressuposto da distribuição normal das variáveis (MARÔCO, 2014). A curtose 

permite mensurar o achatamento da distribuição das variáveis em relação à distribuição 

normal, enquanto que a assimetria verifica o deslocamento horizontal das variáveis em 

relação à distribuição normal (MALHOTRA, 2011). De acordo com Marôco (2014, p.63) não 

é “consensual quais os valores que indicam um desvio à normalidade capaz de comprometer a 

fiabilidade das conclusões relativas à qualidade do modelo e às estimativas dos parâmetros”. 

Dessa forma, nesta tese, foram adotados os parâmetros sugeridos por Kline (2005) e Hair et 

al. (2005), cujos valores absolutos de assimetria superiores a 3 e curtose superiores a 10 

correspondem a violação do pressuposto da normalidade.  

Segundo Marôco (2014, p.62) é possível assumir “que se um conjunto de variáveis 

apresenta uma distribuição normal univariada então a distribuição condicionada das variáveis 

é normal multivariada”. Contudo, conforme argumentam Hair et al. (2009), variáveis que 

demonstram normalidade univariada não garantem, apesar de contribuir, normalidade 

multivaridade. Posto isso, nesta pesquisa, optou-se por realizar um teste específico para 

analisar a normalidade multivariada, mesmo que amostras relativamente grandes, como a 

encontrada neste estudo, implique na diminuição dos efeitos nocivos da não normalidade 

(HAIR et al, 2009).  De acordo com Sharma (1996) existe uma quantidade limitada de 

métodos disponíveis para testar a normalidade multivaridade, e o método mais indicado e 

disponível nos pacotes estatísticos é o Mardia’s Test. Portanto, para analisar a distribuição 

dos dados foram adotadas as medidas de curtose e assimetria, bem como o Mardia’s Test.  
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d) Linearidade 

A linearidade verifica se as variações entre as variáveis são lineares (proporcionais) 

(AAKER; KUMAR; DAY, 2001). Conforme ressaltam Hair et al. (2009) é uma suposição 

inexplícita as diversas abordagens multivariadas fundamentadas em medidas correlacionais de 

associação, tal como a modelagem de equações estruturais. Uma vez que as “correlações 

representam apenas a associação linear entre as variáveis, os efeitos não-lineares não serão 

representados no valor da correlação” (HAIR et al., 2009, p. 86). Portanto, a omissão desses 

valores acarretará na subestimação da força da relação. Nesse sentido, o mesmo autor sugere 

investigar todas as relações objetivando apontar desvios de linearidade que possam afligir a 

correlação. Para realizar os devidos testes de linearidade e identificar qualquer padrão não 

linear nos dados, neste estudo foram adotados os diagramas de dispersão das variáveis (HAIR 

et al., 2005). 

 

e) Multicolinearidade 

A multicolinearidade trata da correlação entre duas ou mais variáveis independentes. 

Ou seja, é a “Extensão em que uma variável pode ser explicada pelas outras variáveis na 

análise. À medida que a multicolinearidade aumenta, fica mais complicada a interpretação da 

variável estatística, uma vez que se torna mais difícil verificar o efeito de qualquer variável” 

(HAIR et al., 2009, p. 161). Neste caso, a multicolinearidade pode resultar na diminuição do 

poder preditivo de qualquer variável independente, quando estas são relacionadas com as 

outras variáveis independentes. Por isso, é necessário identificar variáveis independentes que 

manifestam baixam multicolinearidade com as outras variáveis independentes, mas também 

demonstrem correlações elevadas com a variável dependente. Para verificar a presença de 

multicolinearidade duas medidas são mais comumente utilizadas.  

A primeira procura identificar a colinearidade através de uma análise da matriz de 

correlação para as variáveis independentes. “A presença de elevadas correlações (geralmente 

0,90 ou maiores) é a primeira indicação de colinearidade substancial” (HAIR et al., 2009, p. 

190). Já a segunda é denominada de fatores de inflação da variância (VIF). A VIF é medida 

do grau em que cada variável independente é explicada pelas demais variáveis independentes. 

Quanto maior o fator de inflação da variância, mais intensa a multicolinearidade se revelará. 

Conforme sugerem Hair et al. (2009) e Johnson e Wichern (1988) qualquer fator de inflação 

da variância superior a 10 causará efeitos nos coeficientes de regressão devido a 

multicolinearidade. Neste trabalho, utilizou-se o Fator de Inflação da Variância para examinar 

a correlação das variáveis. 
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4.2.6 Análises Estatísticas dos Dados 

 

Nessa etapa do trabalho, torna-se relevante apresentar um método de análise de dados 

que permita refletir o caráter multidimensional da mensuração do valor de marca das 

instituições de ensino superior. Considerando as discussões e argumentações desenvolvidas 

no decorrer do trabalho, pode-se afirmar que uma metodologia contempla os instrumentos de 

investigação empírica capaz de apreender a natureza relacional do fenômeno estudado. Sob 

esse raciocínio, a Modelagem de Equações Estruturais (SEM) mostra-se como uma 

abordagem metodológica pertinente ao estudo relacional do valor de marca, como se 

compreenderá ao longo desta exposição. Cabe antes ressaltar, que a referida técnica estatística 

foi executada com base nos aplicativos SPSS 23.0 e AMOS 23.0. 

 A Modelagem de Equações Estruturais é caracterizada, segundo Kline (1998), pela 

capacidade da referida abordagem de especificar, estimar e testar relações hipotéticas entre as 

variáveis investigadas. De acordo com Steenkamp e Baumgartner (2000) a SEM é uma 

técnica estatística que contempla a inserção dos conceitos sociais abstratos no formato de 

variáveis ou construtos latentes. Esses construtos podem ser relacionados entre si e são 

formulados com base em variáveis observáveis (MARÔCO, 2014). Outro aspecto relevante 

dessa metodologia é a linearidade dos modelos, ou seja, as relações entre as variáveis 

observáveis podem ser representadas por equações estruturais lineares (BOLLEN, 1989). 

Ademais, conforme apontam Hair et al. (2009), as correlações entre as variáveis e os 

construtos podem ser traduzidas em diagramas, possibilitando representar a teoria estudada e 

o modelo proposto através de um modo gráfico. Esse tipo de representação ou técnica gráfica 

é utilizado na análise de fenômenos intricados e complexos, demonstrando-se como uma 

ferramenta eficaz para retratar as múltiplas relações simultâneas entre as variáveis (KLINE, 

1998). 

 Em comparação a outros métodos de análise quantitativa multivariada, a SEM busca 

testar a plausibilidade de um determinado modelo hipotético tendo como fundamentação uma 

teoria que sustente o objeto investigado. Outras técnicas quantitativas (Análise Fatorial e 

Análise de Regressão) seguem procedimento similar, todavia, a SEM se diferencia por 

permitir considerar inúmeras relações possíveis entre variáveis e construtos, sejam elas 

independentes ou dependentes (KLINE, 1998). Desse modo, como destaca Steenkamp e 

Baumgartner (2000), a partir da SEM, é possível realizar análises de múltiplas relações de 

dependência entre as variáveis, possibilitando inclusive que em uma determinada equação 

uma variável dependente seja considerada independente em outra. Segundo Bollen (1989) a 
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disposição intricada das variáveis dentro de um modelo permite distinguir e estimar os efeitos 

diretos, indiretos e totais que as variáveis exercem entre si. 

 Em virtude das potencialidades atinentes a SEM, acredita-se que essa ferramenta 

estatística permita a articulação dos diversos fatores associados ao valor total de marca do 

ensino superior, através de um modelo empírico que possa ser estatisticamente estimado e 

testado. Posto isso, a referida abordagem multivariada é apropriada para assinalar quais as 

dimensões mais influenciam o valor de marca, e oferecer um visão da maneira como os 

construtos se inter-relacionam. Bollen (1989) explica que de uma perspectiva técnica, a SEM 

é um método de modelagem que combina a análise fatorial com a análise de regressão, por 

isso, ela é considerada mais abrangente. Os principais benefícios proporcionados pelo SEM 

procedem dessa combinação, isto é, promover uma síntese conceitual da variável latente por 

meio da inclusão de conceitos abstratos na modelagem, e a possibilidade de estabelecer as 

relações estruturais entre os construtos teóricos. 

 Hair et al. (2009) argumentam que a SEM disponibiliza uma metodologia robusta e 

eficaz estatisticamente para lidar com múltiplas relações simultaneamente, permitindo avaliar 

as relações de maneira geral. O referido método concede também uma transição da análise 

exploratória para confirmatória, e comporta uma ampla quantidade de variáveis dependentes e 

independentes, garantindo, assim, uma grande aplicabilidade em comparação com as técnicas 

multivariadas tradicionais (BOLLEN, 1989). A partir da aplicação da SEM dois resultados 

podem ser esperados: o primeiro refere-se à produção de uma estimativa da magnitude dos 

efeitos entre as variáveis; e o segundo resultado trata da possibilidade de testar a consistência 

do modelo considerando os dados observados (HAIR, et. al., 2009). O modelo é considerado 

plausível, quando o modelo e os dados demonstram consistência. 

 No âmbito deste estudo, buscou-se empregar a estratégia de modelagem confirmatória 

como base da análise. A análise fatorial confirmatória (CFA) pertence ao conjunto de técnicas 

utilizadas pela modelagem de equações estruturais, e segundo Steenkamp e Baumgartner 

(2000) é um método amplamente empregado para análise de dados nas ciências sociais. De 

acordo com Fornell e Larcker (1981) essa técnica permite a verificação dos ajustes entre os 

dados observados e um modelo hipotetizado a priori, o qual foi definido a partir da teoria que 

especifica as relações causais hipotéticas entre os fatores latentes e suas variáveis indicadoras. 

Dessa forma, como afirmam Hair et al. (2009), a CFA pode ser compreendida como uma 

ferramenta apropriada para confirmar ou rejeitar uma teoria pré-concebida. 

 Além disso, mostra-se relevante informar que foi adotado o método de avaliação de 

Máxima Verossimilhança para efetuar as análises, com base nos modelos padrão indicados 
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pelo software AMOS. Segundo Kline (1998) esses métodos são os mais aplicados nas 

investigações empíricas que empregam a modelagem de equações estruturais. Destaca-se 

também, conforme sugerido por Hair et al. (2009), que os construtos foram analisados 

individualmente, para em seguida verificar o modelo como um todo. Dessa forma, mesmo que 

o modelo testado não suceda a uma resposta única, o modelo proposto passará por um 

processo de adequação. Isso porque, a qualidade do ajuste mensura a equivalência entre o 

modelo baseado nos dados e o modelo proposto. O quadro 4.5 apresenta os indicadores de 

referência dos principais índices de qualidade de ajustamentos utilizados ao longo das análises 

dos resultados. 

 

Quadro 4.5 – Valores de referência dos índices de ajustamento. 

 Marôco (2014) Hair et. al., (2009) 

Indicadores Valor de Referência Valor de Referência 

Qui-quadrado/ 

graus de 

liberdade 

Maior que 5 – ajustamento ruim 

Maior que 2 e menor ou igual 5 – ajustamento sofrível 

Maior que 1 e maior ou igual a 2 – ajustamento bom 

Menor ou igual a 1 – ajustamento muito bom 

σ/GL˂5 

Qui-quadrado 

e p-value 

Quanto menor, melhor, p˃0,05 0,01˂ p-v ˂0.05 – adequação boa 

dos dados 

0,05˂ p-v ˂0,10 adequação 

aceitável dos dados 

RMSEA Maior que 0,10 – ajustamento inaceitável 

Maior que 0,05 e menor ou igual a 0,10 – ajustamento 

aceitável 

Menor ou igual a 0,05 – ajustamento bom 

0,00˂ RMSEA˂0.05 – adequação 

boa dos dados 

0,05˂ RMSEA˂0,10 adequação 

aceitável dos dados 

GFI 

CFI 

TLI 

Menor que 0,8 – ajustamento ruim 

Maior ou igual a 0,8 e menor que 0,9 – ajustamento 

sofrível 

Maior ou igual a 0,9 e menor que 0,95 – ajustamento 

bom 

Maior ou igual a 0,95 – ajustamento muito bom 

0,90˂GFI 

0,8˂CFI 

0,9˂TLI 

0,9˂NFI 

0,8˂AGFI 

Fonte: Adaptado de Marôco 2014 e Hair et. al., (2009). 

 

 Para fins desta tese, optou-se por realizar as análises com base nos valores de 

referência indicados por Hair et al. (2009) e Marôco (2014). Desse modo, além do ajuste geral 

do modelo citado anteriormente, procurou-se medir a confiabilidade e a unidimensionalidade 

de cada construto. A unidimensionalidade examina se as variáveis observáveis de um 

construto possui um ajuste aceitável sobre um fator singular, e pode ser avaliada utilizando as 

medidas de ajuste do modelo de medição. Neste caso, esse ajuste é efetuado comparando a 

matriz de correlação entre as variáveis observáveis, provenientes dos dados da amostra, com a 

matriz de correlação obtida com as estimativas dos coeficientes do modelo de medição. 

Segundo Marôco (2014) essa comparação sinaliza o nível com que as variáveis observáveis 

especificadas representam o construto hipotetizado. O construto estudado é considerado 



170 
 

unidimensional quando todas as medidas estiveram dentro dos limites estabelecidos pela 

literatura. 

 A confiabilidade (medida de consistência interna) de cada construto foi analisada com 

base no Alfa de Cronbach. De acordo com Marôco e Marques (2006), quando se trata de 

estimar a confiabilidade de um fator constituído por um conjunto de variáveis observáveis, a 

medição é executada com base nas correlações entre elas. Na visão de Steenkamp e 

Baumgartner (2000), a medida mais adequada para calcular a confiabilidade é o Coeficiente 

Alfa de Cronbach, que procura estimar a consistência interna entre os itens que estabelecem o 

fator. Edwards e Bagozzi (2000) argumenta que este coeficiente pode ser entendido como a 

medida pela qual algum construto, conceito ou fator medido está presente em cada item. O 

valor mínimo aceitável do alfa para variáveis latentes é de 0,70, ou seja, valores iguais ou 

superiores a esse valor são considerados satisfatórios. Hair et al. (2009) afirmam que a partir 

de 0,70 as variáveis latentes são consideradas confiáveis e aptas a participar das modelagens. 

 A variância extraída e a confiabilidade composta também foram calculadas devido a 

sua importância para modelos de equações estruturais. A variância extraída é uma medida 

complementar da confiabilidade, e reflete a quantidade total de variância dos indicadores 

explicada pela variável latente. A referida medida indica se o percentual de variação explicada 

dos indicadores é grande o suficiente para confirmar a qualidade de mensuração. Os valores 

sugeridos por Hair et. al., (2009) para um construto devem ser igual ou superior a 0,5. Por sua 

vez, a confiabilidade composta é considerada um indicador de validade convergente, cujo 

objetivo é descrever o grau em que os indicadores assinalam o construto latente em comum. 

Os valores aceitáveis de confiabilidade composta segundo Hair et. al., (2009) corresponde a 

uma estimativa superior a 0,70.    

 Portanto, de posse das 1.156 respostas (completas) aos itens do questionário que 

encontra-se codificado no Quadro 4.6, as seguintes estratégias foram empregadas: i) aplicou-

se uma Análise Fatorial Exploratória (AFE) em cada um dos construtos para explorar os 

fatores latentes; ii) na sequência aplicou-se uma Análise Fatorial Confirmatória (AFC) para 

refinar os modelos de medida; e iii) com os fatores estimados na AFC, tomando o modelo 

conceitual da Figura 3.1. como ponto de partida, buscou-se ajustar um modelo estrutural com 

as técnicas de Modelagem de Equações Estruturais (SEM). 

 Vale ressaltar, que se optou por ajustar um modelo de 1º ordem, com estimativa dos 

fatores e posterior utilização dos mesmos como variáveis observadas, em detrimento de um 

modelo de 2º ordem, no qual cada fator entraria no modelo como variável latente e as relações 

estruturais entre eles teorizadas conforme o modelo conceitual, devido à parcimônia. A 
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despeito dessa estratégia, conforme aponta Marôco (2014), os resultados seriam praticamente 

os mesmos, se um modelo de 1º ou 2º ordem, quando se tem uma boa confiabilidade dos 

fatores. O Quadro 4.6 apresenta a codificação das variáveis utilizadas nesta pesquisa para 

realizar as análises quantitativas multivariadas. 

 

Quadro 4.6 – Codificação das variáveis da pesquisa.  
CONSTRUCTO FATORES CODIGO DESCRIÇÃO 

Perfil 

ID Identificação do questionário 

AMOSTRA Amostra 

GENERO Gênero 

IDADE Idade 

ESTCIVIL Estado civil 

REMUNERACAO Atividade remunerada 

SEMESTRE Semestre matriculado 

TURNO Turno 

RENDA Renda familiar bruta 

Experiência 

universitária 

Núcleo do 

serviço 

NS1 O serviço de ensino oferecido por esta Universidade é adequado às minhas 
necessidades. 

NS2 O serviço de ensino oferecido por esta Universidade é confiável. 

NS3 Eu posso confiar na prestação de um bom serviço de ensino nesta Universidade. 

NS4 Esta Universidade fornece um serviço de ensino de boa qualidade. 

NS5 O serviço de ensino oferecido por esta Universidade é de qualidade superior às 
demais. 

Instalações 
físicas 

IF1 O laboratório de informática desta Universidade é adequado às necessidades do 

curso. 

IF2 As salas de aula desta Universidade são adequadas às necessidades do curso. 

IF3 As instalações físicas da biblioteca desta Universidade são adequadas para 

pesquisar 

Serviços da 

biblioteca 

SB1 As fontes de pesquisa (livros, revistas, base de dados) desta universidade são de 

qualidade. 

SB2 A biblioteca desta universidade disponibiliza um ambiente confortável de 
estudo. 

SB3 Os funcionários da biblioteca são prestativos. 

SB4 Os funcionários da biblioteca respondem de maneira educada as perguntas dos 

estudantes. 

SB5 Os funcionários da biblioteca são bem informados. 

Serviço dos 

colaboradores 

SC1 Os funcionários desta Universidade são eficientes na execução das atividades. 

SC2 Os funcionários desta Universidade respondem com prontidão as demandas dos 

estudantes. 

SC3 Os funcionários desta Universidade demonstram interesse em resolver os 
problemas dos estudantes. 

SC4 Os funcionários desta Universidade demonstram uma atitude positiva para com 

os estudantes. 

SC5 Os funcionários desta Universidade comunicam as informações de forma clara 
para os estudantes. 

Comunicação 
controlada da 

marca 

Propaganda 

PG1 As propagandas da marca desta Universidade são criativas. 

PG2 As propagandas da marca desta Universidade são originais. 

PG3 As propagandas da marca desta Universidade são diferentes em comparação as 
Universidades concorrentes. 

Promoção 
monetária 

PRM1 Esta universidade oferece descontos nos preços para os estudantes que pagam a 

mensalidade antecipadamente. 

PRM2 Esta universidade oferece descontos nos preços das atividades de extensão para 

os estudantes. 

Promoção não 
monetária 

PNM1 Esta universidade oferece brindes (caneta, chaveiro, agenda, e etc.) relacionadas 

à marca para os estudantes. 

PNM2 Esta universidade oferece prêmios em (sorteios, concursos, jogos, eventos, e 
etc.) relacionadas à marca para os estudantes. 

Nome da marca 

NM1 O nome desta Universidade me diz muito sobre o que esperar do serviço dela. 

NM2 O nome desta Universidade me diz muito sobre ela. 

NM3 O nome desta Universidade tem algum significado para mim. 

NM4 O nome desta Universidade transmite uma mensagem precisa e clara sobre ela. 

NM5 O nome desta Universidade me diz tudo o que eu preciso saber sobre o seu 
serviço. 

Valor percebido VP1 Vale a pena gastar dinheiro com os serviços de ensino desta universidade 



172 
 

VP2 Esta Universidade oferece um bom serviço pelo preço cobrado. 

VP3 Estudar nesta Universidade é vantajoso em termos econômicos. 

VP4 Eu considero que esta universidade é um bom negócio por causa dos benefícios 

que oferece. 

Escopo do 

serviço 

ES1 As instalações desta Universidade são visualmente atrativas. 

ES2 A aparência das instalações desta Universidade está de acordo com o tipo de 
serviço oferecido. 

E-WOM 

EW1 Eu disponibilizo informações sobre a minha universidade em mídias sociais. 

EW2 Quando estou conversando em mídias sociais com outros estudantes desta 

universidade, eu faço comentários favoráveis sobre a minha instituição de 

ensino. 

EW3 Eu gosto de falar da minha Universidade para os meus amigos em mídias 
sociais. 

EW4 Eu gosto de ajudar as pessoas, fornecendo-lhes informações nas mídias sociais 

sobre a minha universidade. 

EW5 Eu recomendaria esta universidade para os meus amigos e familiares através das 
mídias sociais. 

Co-criação 

Comportamento 

de participação 

CP1 Os estudantes são estimulados por esta universidade a participar de todas as 

atividades de aprendizagem requeridas pelos professores. 

CP2 Esta universidade incentiva os estudantes a desenvolver um comportamento de 

interação no processo de aprendizagem. 

CP3 Esta universidade incentiva os estudantes a compartilhar as informações de 
ensino disponibilizadas pelos professores. 

CP4 Esta universidade incentiva os estudantes a interagir com os professores para 

desenvolver o processo de aprendizagem. 

Comportamento 
de cidadania 

CC1 Esta universidade incentiva os estudantes a realizar as atividades de 

aprendizagem em equipe. 

CC2 Esta universidade incentiva os estudantes a solucionar as dificuldades de 
aprendizagem em equipe. 

CC3 Esta universidade incentiva os estudantes a interagir entre si para melhorar o 

desempenho acadêmico. 

CC4 Os estudantes são estimulados por esta universidade a ajudar outros estudantes 
com problemas acadêmicos. 

Consciência da marca 

CM1 Tenho pleno conhecimento da marca desta Universidade. 

CM2 Eu posso identificar a marca desta Universidade entre outras marcas 

concorrentes. 

CM3 Estou familiarizado com a marca desta Universidade, com o que ela pode 

oferecer para os seus estudantes. 

CM4 Quando penso em educação superior, a marca desta Universidade é uma das 

primeiras que vem à minha mente. 

CM5 Eu consigo reconhecer o símbolo ou logomarca desta Universidade, entre outras 

marcas universitárias. 

Associações à 
marca 

Personalidade 

da marca 

PM1 A marca desta Universidade tem personalidade. 

PM2 A marca desta Universidade é interessante, sempre chama minha atenção. 

PM3 Eu tenho uma imagem clara do tipo de pessoa que usaria os serviços desta 
Universidade. 

PM4 A marca desta Universidade transparece uma personalidade de confiança. 

PM5 A marca desta Universidade tem uma história muito positiva. 

PM6 A marca desta Universidade transparece uma personalidade de credibilidade. 

Associação à 

marca 

AM1 Algumas características desta Universidade vêm a minha mente rapidamente. 

AM2 Eu não tenho dificuldade em imaginar na minha mente a marca desta 

Universidade 

Valor de marca da IES 

VM1 Vale a pena estudar nesta Universidade, mesmo que outras ofereçam o mesmo 

serviço. 

VM2 Mesmo que outra Universidade tenha as mesmas características, eu prefiro 
estudar nesta. 

VM3 Se houver outra Universidade no mesmo nível desta, eu prefiro estudar aqui. 

VM4 Se outra Universidade não é diferente desta em nada, parece mais inteligente 

estudar aqui. 

Fonte: Organizado pelo autor. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

5.1 PERFIL DOS RESPONDENTES 

 

 Nesta seção são apresentadas as características sociodemográficas e o perfil dos 

respondentes desta pesquisa. A amostra do estudo foi de 1156 estudantes, proveniente 

principalmente de Belém [n = 610 (52,8%)] e posteriormente de Natal [n = 546 (47,2%)]. Na 

instituição de ensino superior de Belém, o número de alunos matriculados no curso de 

Administração, onde os dados foram coletados, corresponde a uma quantidade superior a de 

alunos em Natal, justificando a maior representatividade dos estudantes localizados na cidade 

de Belém em comparação aos residentes em Natal. 

 No que diz respeito ao gênero, verifica-se uma predominância masculina, com 53,5% 

do total de respondentes válidos, os demais 46,5% correspondem à participação feminina na 

amostra investigada. Em comparação com os dados disponibilizados pelo INEP (2015) 

referente ao número de ingressantes por categoria administrativa e segundo a área geral do 

conhecimento, observa-se uma representatividade maior do gênero feminino. Em 2013, na 

categoria privada, 57,2% dos estudantes ingressantes foram do sexo feminino e 42,8% do 

sexo masculino. A área de “Ciências Sociais, Negócios e Direito” também apresentou 

predominância do gênero feminino, com 56,9% de ingressantes, enquanto o sexo masculino 

totalizou 43,1% (INEP, 2015). 

 O número de solteiros entre os respondentes revela superioridade, com 79.7% da 

amostra, ficando os casados ou participam de uma união estável com 18,4%, sendo aqueles 

que se colocaram como divorciado/separado, ou em outras situações associadas ao estado 

civil, de apenas 3,7%. A faixa etária com maior representatividade corresponde aos estudantes 

com idade entre 19 e 24 anos (62,5%), seguida por aqueles cuja idade compreende entre 25 e 

36 anos (33,3%). É possível argumentar que devido ao número substancial de estudantes com 

até 24 anos compor uma parte representativa da amostra, resultar na preeminência de solteiros 

observados. 

 No que concerne a desempenhar alguma atividade remunerada, os dados indicam que 

62,9% dos estudantes exercem trabalhos com recompensa financeira, enquanto 37,1% não 

realizam funções remuneradas. A renda bruta familiar mensal dos estudantes (incluindo 

salário, comissões, aposentadoria, aluguéis, rendimento de aplicações financeiras, etc.) com 

até R$ 1.760,00 reais (36.7%), constitui a maior frequência observada entre os respondentes 
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da amostra, seguido pelo intervalo compreendido entre R$ 1.760,00 e R$ 3.520,00 reais 

(29,5%), e R$ 3.520,00 e R$ 5.280,00 reais (15,3%). As rendas com menor representatividade 

no estudo estão aqueles que afirmam receber R$ 5.280,00 e R$ 17.600,00 reais (15,7%). 

Apenas 2,8% dos estudantes declarou possuir uma renda mensal superior a R$ 17.600,00 

reais. 

 Ao questionar os estudantes a respeito do turno, observa-se uma concentração elevada 

de respostas no período noturno (67,0%), ficando o turno matutino com 30,6%. O período 

vespertino representou uma pequena participação da amostra, de apenas 2,3%, em função do 

posicionamento estratégico das instituições de encerrar as turmas ingressantes no turno da 

tarde, ou devido à preferência dos consumidores em frequentar as aulas pela manhã. Dessa 

forma, os 2,3% indicados correspondem aos alunos remanescentes das turmas veteranas. 

 Os indivíduos matriculados no terceiro e quarto semestre são os que apresentam maior 

representatividade, totalizando 45,0% da amostra, seguido pelo quinto e sexto semestre com 

33,0%, e o sétimo e oitavo somando 14.2%. Os semestres com menor frequência válida na 

amostra estão relacionados ao primeiro e segundo semestre (5,3%), assim como o nono e 

décimo semestre (7,0%). Vale ressaltar, que o questionário não foi aplicado no primeiro 

período, justificando a menor incidência de instrumentos coletados nessa faixa. Observa-se 

também, que a partir do quinto semestre ocorre uma redução sucessiva na quantidade de 

alunos, devido às desistências motivadas por diversos fatores. A Tabela 5.1 mostra um 

resumo do perfil da amostra desta pesquisa. 

 

Tabela 5.1 – Perfil da amostra. 

Amostra Frequência Percentagem (%) 

Natal 546 47,2 

Belém 610 52,8 

Total 1156 100 

Gênero  Frequência Percentagem (%) 

Masculino 618 53,5 

Feminino 538 46,5 

Total 1156 100 

Estado civil Frequência Percentagem (%) 

Solteiro(a) 921 79,7 

Casado(a)/União estável 213 18,4 

Separado(a)/Divorciado(a) 20 1,7 

Viúvo(a) 2 0,2 

Total 1156 100 

Faixa etária Frequência Percentagem (%) 

17 a 20 anos 302 26,2 

21 a 24 anos 469 40,6 

25 a 28 anos  190 16,4 

29 a 32 anos 103 8,9 

33 a 36 anos  43 3,8 

Acima de 36 anos 67 4,4 
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Total 1156 100 

Remuneração Frequência Percentagem (%) 

Sim 727 62,9 

Não 429 37,1 

Total 1156 100 

Renda Frequência Percentagem (%) 

Até R$1760 - Até 2 SM 424 36,7 

De R$1760 a R$3520 - 2 a 4 SM 341 29,5 

De R$3520 a R$5280 - 4 a 6 SM 177 15,3 

De R$5280 a R$7040 - 6 a 8 SM 79 6,8 

De R$7040 a R$8800 - 8 a 10 SM 43 3,7 

De R$8800 a R$17600 - 10 a 20 SM 60 5,2 

Mas de R$17600 - mais de 20 SM 32 2,8 

Total 1156 100 

Turno Frequência Percentagem (%) 

Manhã 354 30,6 

Tarde 27 2,3 

Noite 775 67,0 

Total 1156 100 

Semestre Frequência Percentagem (%) 

1º ou 2º semestre 61 5,3 

3º ou 4º semestre 520 45,0 

5º ou 6º semestre 381 33,0 

7º ou 8º semestre 164 14,2 

9º ou 10º semestre 8 0,7 

Desnivelado 22 1,9 

Total 1156 100 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

 Portanto, a amostra é proveniente principalmente de Belém [n = 610 (52,8%)] e 

posteriormente de Natal [n = 546 (47,2%)]. O indivíduo típico possuí as seguintes 

características: é do sexo masculino (53,5%), com idade média de 24,18 anos (±5,58), solteiro 

(79,7%), exerce atividade remunerada (62,9%), encontra-se no 3º ou 4º semestre do curso de 

graduação (45%), estuda à noite (67%) e ganha até 2 salários mínimo (36,7%). Maiores 

detalhes sobre a descrição do perfil da amostra podem ser encontrados no Apêndice C.  

 

5.2 PREPARAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS 

 

 O desenvolvimento adequado de análises multivariadas demanda um estudo 

aprofundado do comportamento das variáveis investigadas, por isso, incialmente efetuou-se a 

realização da preparação dos dados, bem como a avaliação dos pressupostos básicos para 

empregar as técnicas de análise fatorial e modelagem de equações estruturais. A validade e 

qualidade dos resultados estão diretamente associadas à elaboração desses estudos 

preliminares (LATTIN; CARROL; GREEN, 2011). Conforme destacam Hair et al. (2009), a 

partir de uma apuração prévia, é possível compreender com mais precisão a distribuição dos 
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dados e, por consequência, suprimir as inconsistências que possam prejudicar as análises 

propostas. Nesta etapa do trabalho, os dados foram examinados com as técnicas de dados 

perdidos (missing values), observações atípicas (outliers), e os pressupostos da normalidade, 

linearidade e multicolinearidade. 

 O primeiro ponto a ser avaliado refere-se aos dados perdidos. O excesso de valores 

perdidos identificados na amostra pode influenciar negativamente a capacidade de estimar os 

valores reais, pela técnica multivariada escolhida (CORRAR; PAULO; DIAS FILHO, 2007). 

Com base nos esclarecimentos efetuados na metodologia, os dados perdidos, superior a 10%, 

ou com padrão não aleatório foram eliminados da composição final investigada. Dessa forma, 

problemas associados a este quesito não foram constatados no perfil sócio demográfico. 

Todavia, pôde-se perceber casos de valor perdido nas questões concernentes as dimensões e 

antecedentes do valor de marca. Nos questionários respondidos por estudantes localizados na 

cidade de Belém, optou-se por excluir 62 instrumentos devido a não respostas ou 

preenchimento sem engajamento, ou seja, repetição excessiva e sistemática em apenas uma 

opção. Em Natal, o número de questionários eliminados, em função dos motivos supracitados, 

totalizaram 112. Logo, nota-se uma baixa frequência de dados perdidos, e que eles se 

apresentam de modo aleatório. 

 Após investigar a existência de dados perdidos, o próximo passo foi verificar a 

presença de pontos extremos ou outliers. Os valores extremos são observações atípicas, cujos 

valores divergem em demasia dos demais, e podem ser uni e multivariados (HAIR et al., 

2009). Neste estudo, ambas as metodologias foram empregadas, sendo que na abordagem 

univariada, para a sua identificação, utilizou-se o teste Z ou (score Z), no qual os casos que 

não estão compreendidos entre os valores -3 e 3 são considerados outliers (CORRAR; 

PAULO; DIAS FILHO, 2007). Já as observações atípicas de natureza multivariada foram 

calculadas por meio da medida D² de Mahalanobis, que indica a exclusão de uma variável 

quando o nível de significância for inferior a 0,001 (HAIR et al., 2009; MARÔCO, 2014).  

As duas técnicas anteriormente citadas foram aplicadas de maneira a calcular em 

múltiplos estágios os índices, com vistas à paulatinamente eliminar os casos mais severos de 

observações atípicas. Esse procedimento indicou a retirada de 82 observações. Porém, antes 

de exclui-los, eles passaram individualmente por uma análise de suas características, 

demonstrando que os dados possuíam características normais representativas da amostra. 

Além disso, optou-se pela realização de uma análise fatorial e modelagem de equações 

estruturais com a presença e a ausência de outliers, e os resultados nas duas situações foram 

equivalentes, levando o pesquisador a preservar os outliers no estudo. 
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A normalidade dos dados, segundo Hair et al. (2009) é uma condição fundamental 

para análise multivariada, uma vez que a não normalidade dos dados invalida os testes 

estáticos. Desse modo, a normalidade da distribuição univariada e multivariada dos dados 

foram analisadas com base nas medidas de forma (assimetria e curtose) e pelo Mardia’s Test. 

De acordo com os parâmetros definidos anteriormente (sk ˂ 3 e ku ˂ 10), verificou-se que os 

valores de assimetria e curtose parecem não violar o pressuposto da normalidade univariada, 

conforme demonstra os dados do Apêndice H. No entanto, ao realizar o Mardia’s Test, 

contataram-se desvios a normalidade. Conforme destaca Marôco (2014, p.62) esse tipo de 

teste é “extremamente sensível a pequenos desvios a normalidade, apresentando elevadas 

probabilidades de cometer um erro de tipo I, em amostras de elevada dimensão”. A presente 

tese possui um tamanho amostral (1156) relativamente grande que, por consequência, 

aumenta a probabilidade de incorrer no erro de tipo I. Com isso, diante de um possível desvio 

a normalidade multivariada, buscou-se empregar as técnicas de estimação com base na 

Asymptotic Distribution Free (ADF) e Bootstrap. Os resultados obtidos foram similares aos 

indicados pelo método da Máxima Verossimilhança. Portanto, optou-se por manter as análises 

pelo método da Máxima Verossimilhança sem perda de generalidade. 

O pressuposto da linearidade foi confirmado com base nas análises dos diagramas de 

dispersão, e por meio dos gráficos de resíduos padronizados. Conforme argumentam Hair et 

al. (2009), a utilização desses diagramas é o método mais comum para identificar qualquer 

padrão não linear nos dados. Neste caso, as variáveis estudadas demostraram uma distribuição 

em sentido ascendente ou descendente, no qual todos os gráficos gerados manifestaram um 

perfil indicativo de linearidade (MARÔCO, 2014). Desse modo, formatos alternativos, como 

por exemplo, o curvilíneo, não foi identificado. Destaca-se também que os erros encontram-se 

distribuídos aleatoriamente na reta traçada pelos vetores. 

Por fim, o atendimento ao pressuposto da multicolinearidade foi constatado por 

intermédio do teste denominado fator de inflação da variância (FIV). A partir desse teste foi 

possível verificar, no modelo estrutural, se as variáveis exógenas estão fortemente associadas, 

de tal modo a inflacionar a estimação das variâncias dos parâmetros (MARÔCO, 2014). Na 

literatura, diversos autores sugerem a presença de multicolinearidade problemática para 

qualquer fator de inflação da variância superior a 10 (JOHNSON; WICHERN, 1988; 

GUJARATI, 2000; HAIR et al., 2009). Já na visão de Marôco (2010) e Corrar; Paulo e Dias 

(2007), valores de VIF superiores a 5 indicam a presença de multicolinearidade. Com base 

nesses parâmetros, verificou-se a ausência de multicolinearidade, pois os valores obtidos ao 

realizar a VIF demonstraram índices inferiores a 5, variando entre 1,424 e 3,294. 
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5.3 ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA DAS DIMENSÕES 

 

Com o objetivo de realizar os ajustes dos modelos de Análise Fatorial Exploratória 

(AFE), procurou-se empregar um conjunto de recomendações constantes na literatura (Aranha 

& Zambaldi, 2008; Bezerra, 2007; Fávero, Belfiore, Silva, & Chan, 2009; Ferreira, 2011; 

Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2009; Lattin, Carroll, & Green, 2011; Mingoti, 

2005; Reis, 2001) que reside, essencialmente, atenção quanto aos seguintes aspectos: i) 

correlações individuais superiores à 0,30 (FÁVERO et al., 2009; HAIR et al., 2009) e matriz 

de correlação diferente de zero, ou seja, Teste de esferecidade de Bartlett significativo (HAIR 

et al., 2009; REIS, 2001); ii) medidas de adequação da amostra (MSA) superiores à 0,50 

(Bezerra, 2007) iii) devido uma amostra grande (n=1.156), comunalidades e carga fatorial 

superiores à 0,50 (FÁVERO et al., 2009; HAIR et al., 2009); iv) porcentagem da variância 

total explicada pelos fatores ao redor de 60% (HAIR et al., 2009); e v) medida Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) >0,60 (Aranha & Zambaldi, 2008; Mingoti, 2005; Reis, 2001). 

Todos os modelos foram extraídos pelo método das Componentes Principais (CP), 

com normalização de Kaiser, cujos números de fatores considerados foram ponderados pelo 

gráfico Scree e o critério do autovalor > 1, já que se partiu da matriz de correlações em 

detrimento da matriz de covariâncias. Utilizou-se um método de rotação não ortogonal 

(Oblimin) para interpretação dos fatores, como de costume em trabalhos que objetivam 

estudar escalas de opinião (HAIR et al., 2009). Os resultados que seguem são os modelos 

finais, depois de executados os procedimentos empíricos. Cabe ressaltar que também se 

conduziu a simulação de soluções fixando o número de fatores inicialmente esperado 

(teorizado), entretanto, a exploração apresentou melhores resultados, seja em termos de 

parcimônia, qualidade do ajuste ou sentido teórico dos itens carregados em cada fator. 

 

5.3.1 Análise Fatorial Exploratória da Experiência Universitária 

 

 O primeiro modelo do constructo da Experiência Universitária apresentou um ajuste 

muito bom, no entanto, a comunalidade do item IF2 foi abaixo de 0,40, de forma que se optou 

por rodar novamente sem o item. Após a exclusão da variável IF2, a estrutura fatorial 

reproduzida também indicou um ajuste muito bom: i) KMO=0,933; ii) todas correlações 

significativas (p-valor<0,000) e teste de Bartlett significativo [χ
2
=10.812; p-valor<0,000]; iii) 

nenhuma MSA<0,89 e peso fatorial inferior a 0,60; e iv) 62,66% da variância explicada pelo 
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conjunto dos fatores com autovalor > 1. O resumo dos resultados desse modelo pode ser 

observado na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 – Análise fatorial exploratória da experiência universitária. 

Dimensões e Variáveis Carga Fatorial Comunalidade Anti-Imagem 

1 Núcleo do serviço 

NS1 0,688 0,556 0,949
a
 

NS2 0,826 0,682 0,930
a
 

NS3 0,700 0,664 0,947
a
 

NS4 0,810 0,706 0,923
a
 

NS5 0,714 0,551 0,951
a
 

2 Instalações Físicas 

IF1 0,543 0,504 0,955
a
 

IF3 0,676 0,733 0,897
a
 

SB1 0,823 0,669 0,906
a
 

SB2 0,548 0,654 0,894
a
 

3 Serviço dos colaboradores 

SB3 0,824 0,683 0,934
a
 

SB4 0,837 0,687 0,924
a
 

SB5 0,857 0,685 0,894
a
 

SC1 0,592 0,548 0,947
a
 

SC2 0,610 0,559 0,953
a
 

SC3 0,656 0,607 0,953
a
 

SC4 0,719 0,631 0,954
a
 

SC5 0,749 0,635 0,956
a
 

Variância (%) 62,66%  

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

Método de Rotação: Oblimin com Normalização de Kaiser. 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

A estrutura fatorial explorada obteve apenas três fatores em detrimento de quatro 

fatores inicialmente teorizado. Observou-se que os itens do Núcleo de Serviços 

permaneceram juntos, como inicialmente esperado, no entanto, os itens relacionados com a 

estrutura da biblioteca (SB1 e SB2), inicialmente cogitado no fator Serviços da Biblioteca, 

agruparam com os itens de instalações físicas (IF1 e IF3), assim como os itens relacionados 

com os funcionários da biblioteca, também inicialmente cogitado no fator Serviços da 

Biblioteca, agruparam-se com os itens de Serviços de colaboradores. Do ponto de vista 

teórico essa estrutura fatorial faz sentido, em consequência, decidiu-se por mantê-la para 

refinamento na Análise Fatorial Confirmatória (AFC). Portanto, a composição dos itens em 

cada um dos fatores será justificada, na perspectiva teórica, após o refinamento dos fatores na 

AFC.  
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5.3.2 Análise Fatorial Exploratória da Comunicação Controlada da Marca 

 

A dimensão da Comunicação Controlada da Marca foi a que apresentou maiores 

dificuldades de ajustamento do ponto de vista da interpretação dos fatores. Originalmente ela 

apresenta seis fatores, no entanto, utilizando o critério do autovalor > 1, encontraram-se 

apenas três fatores. Entretanto, um quarto fator existiria se for mais flexível nesse critério, 

haja vista que ele apresentou um autovalor = 0,999. Avaliando essas três soluções, também 

ponderadas pelas medidas de qualidade do ajustamento e, principalmente, do ponto de vista 

teórico, optou-se pela solução de quatro fatores, que tornou necessário a exclusão dos itens 

PG3 e VP3 devido as baixas comunalidades. Um resumo dos resultados é apresentado na 

Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 – Análise fatorial exploratória da Comunicação Controlada. 

Dimensões e Variáveis Carga Fatorial Comunalidade Anti-Imagem 

1 Propaganda 

PG1 0,848 0,627 0,884
a
 

PG2 0,655 0,523 0,928
a
 

VP1 0,661 0,511 0,911
a
 

ES1 0,634 0,576 0,873
a
 

ES2 0,694 0,606 0,887
a
 

2 Nome da Marca 

NM1 0,684 0,563 0,916
a
 

NM2 0,746 0,511 0,908
a
 

NM3 0,842 0,714 0,885
a
 

NM4 0,822 0,776 0,873
a
 

NM5 0,697 0,684 0,913
a
 

3 Promoção não Monetária 

PNM1 0,894 0,772 0,622
a
 

PNM2 0,865 0,759 0,717
a
 

4 Promoção Monetária 

PRM1 -0,786 0,584 0,868
a
 

PRM2 -0,682 0,565 0,907
a
 

VP2 -0,558 0,517 0,928
a
 

VP4 -0,696 0,648 0,905
a
 

Variância (%) 60,85%  

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

Método de Rotação: Oblimin com Normalização de Kaiser. 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

Essa solução mostrou um ajuste muito bom: i) KMO=0,883; ii) apenas quatro 

correlações não significativas (p-valor<0,000) e teste de Bartlett altamente significativo 

[χ
2
=6.749; p-valor<0,000]; iii) maioria das  MAS’s > 0,90 (apenas uma em torno de 0,60), 

peso fatorial e comunalidades superior a 0,50; e iv) 60,85% da variância explicada pelos 

quatro fatores. Vale ressaltar, que a composição dos itens em cada um dos fatores serão 

devidamente explicados e interpretados, após a realização da AFC.  
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5.3.3 Análise Fatorial Exploratória da Dimensão E-WOM 

 

Outra dimensão analisada por meio da AFE foi o boca-a-boca eletrônico (E-WOM), 

tomando como base os mesmos parâmetros anteriormente indicados. A Tabela 5.4 apresenta 

as principais conclusões originadas nessa avaliação. 

 

Tabela 5.4 – Análise fatorial exploratória da dimensão E-WOM. 

Dimensões e Variáveis Carga Fatorial Comunalidade Anti-Imagem 

1 E-WOM 

EW1 0,825 0,680 0,869
a
 

EW2 0,777 0,604 0,869
a
 

EW3 0,806 0,650 0,874
a
 

EW4 0,872 0,761 0,823
a
 

EW5 0,785 0,616 0,867
a
 

Variância (%) 66,20%   

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

Método de Rotação: Oblimin com Normalização de Kaiser. 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

A escala e-WOM ajustou-se como esperado: um único fator com excelente ajuste, sem 

nenhuma necessidade de adequações: i) KMO=0,858; ii) todas correlações significativas (p-

valor<0,000) e teste de Bartlett altamente significativo [χ
2
=2.738; p-valor<0,000]; iii) todas as  

MAS’s > 0,80, peso fatorial e comunalidades superior a 0,70 e 0,60 respectivamente; e iv) 

66,20% da variância explicada pela estrutura unifatorial. 

 

5.3.4 Análise Fatorial Exploratória da Dimensão Co-Criação 

 

A escala de Co-criação não apresentou uma estrutura bifatorial (Comportamento de 

Participação e Comportamento de Cidadania). As evidências foram muito fortes de uma 

estrutura unifatorial, com os itens da escala carregados de forma clara (pesos fatoriais > 0,70) 

num único fator, sem necessidade de exclusões. Os principais resultados e os testes que 

confirmam a validade da análise podem ser examinados na Tabela 5.5. 

 

Tabela 5.5 – Análise fatorial exploratória da dimensão Co-Criação. 

Dimensões e Variáveis Carga Fatorial Comunalidade Anti-Imagem 

1 Co-Criação (Participação e Cidadania) 

CP1 0,713 0,509 0,917
a
 

CP2 0,748 0,560 0,929
a
 

CP3 0,717 0,514 0,920
a
 

CP4 0,830 0,690 0,906
a
 

CC1 0,717 0,514 0,895
a
 

CC2 0,814 0,662 0,904
a
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CC3 0,708 0,501 0,911
a
 

CC4 0,782 0,612 0,924
a
 

Variância (%) 57,00%  

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

Método de Rotação: Oblimin com Normalização de Kaiser. 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

 Essa estrutura unifatorial apresentou um bom ajuste: i) KMO=0,913; ii) todas 

correlações significativas (p-valor<0,000) e teste de Bartlett significativo [χ
2
=4.321; p-

valor<0,000]; iii) todas as  MAS’s > 0,89, peso fatorial e comunalidades superior a 0,70 e 

0,50 respectivamente; e iv) 57% da variância explicada pela estrutura unifatorial. Os itens da 

estrutura unifatorial foram preservados, evitando qualquer adequação. O total da variância 

explicada poderia apontar um valor superior a 60%, por meio da eliminação das variáveis 

CC3 e CP3. Contudo, decidiu-se manter os referidos itens devido ao bom ajuste e 

confiabilidade apresentada, bem como ainda passarão por refinamento na realização da 

análise confirmatória. Destaca-se também, que a interpretação dos itens agregados em apenas 

um fator será justificada na AFC.      

 

5.3.5 Análise Fatorial Exploratória da Dimensão Consciência da Marca 

 

A consciência da marca apresentou uma estrutura unifatorial como esperado com um 

ajuste aceitável: i) KMO=0,721; ii) todas correlações significativas (p-valor<0,000) e teste de 

Bartlett significativo [χ
2
=1.197; p-valor<0,000]; iii) todas as  MAS’s > 0,60, peso fatorial e 

comunalidades superior a 0,60 e 0,50 respectivamente; e iv) 48% da variância explicada pela 

estrutura unifatorial. A Tabela 5.6 mostra os resultados obtidos pela análise fatorial 

exploratória. 

 

bela 5.6 – Análise fatorial exploratória da dimensão Consciência da Marca. 

Dimensões e Variáveis Carga Fatorial Comunalidade Anti-Imagem 

1 Consciência da Marca 

CM1 0,669 0,524 0,762
a
 

CM2 0,689 0,575 0,676
a
 

CM3 0,717 0,614 0,761
a
 

CM4 0,766 0,610 0,672
a
 

CM5 0,707 0,600 0,782
a
 

Variância (%) 48,00%  

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

Método de Rotação: Oblimin com Normalização de Kaiser. 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 
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 Conforme demonstrado na Tabela 5.6, a variância explicada do construto consciência 

da marca indicou um valor inferior ao esperado, totalizando 48%. Com base nesse resultado, 

novos testes foram realizados, inicialmente com a exclusão do item CM1, seguida de retirada 

do item CM2. A eliminação dessas variáveis elevou a variância para um valor ligeiramente 

superior a 60%. Todavia, os desempenhos do KMO e da MAS’s registraram uma piora 

significativa. Portanto, seguindo o procedimento adotado na dimensão Co-criação, optou-se 

pela manutenção das variáveis, objetivando verificar o comportamento do construto no 

processo de refinamento na AFC.     

 

5.3.6 Análise Fatorial Exploratória da Dimensão Associações à Marca 

 

Na exploração da escala de associações à marca não foi possível constatar uma 

estrutura de dois fatores. As soluções recaíram para uma estrutura com apenas um fator. Por 

parcimônia e devido questões de cunho teórico, optou-se por levar uma estrutura unifatorial 

para refinamento na AFC, cujo ajuste mostrou-se adequado: i) KMO=0,886; ii) todas 

correlações significativas (p-valor<0,000) e teste de Bartlett altamente significativo 

[χ
2
=2.977; p-valor<0,000]; iii) todas as  MAS’s > 0,87, peso fatorial superior a 0,60, 

comunalidades superior a 0,50; e iv) 48% da variância explicada pela estrutura unifatorial. A 

Tabela 5.7 apresenta os resultados da análise exploratória atinente as Associações à Marca. 

 

Tabela 5.7 – Análise fatorial exploratória da dimensão Associações à Marca. 

Dimensões e Variáveis Carga Fatorial Comunalidade Anti-Imagem 

1 Associações à Marca 

PM1 0,714 0,510 0,881
a
 

PM2 0,675 0,556 0,883
a
 

PM3 0,649 0,521 0,879
a
 

PM4 0,717 0,514 0,880
a
 

PM5 0,776 0,602 0,880
a
 

PM6 0,742 0,551 0,886
a
 

AM1 0,694 0,581 0,908
a
 

AM2 0,609 0,512 0,894
a
 

Variância (%) 48,00%   

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

Método de Rotação: Oblimin com Normalização de Kaiser. 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

Em caso de manutenção de uma estrutura com dois fatores, a variância explicada 

subiria para 60%, apesar do segundo fator ter um autovalor = 0,951. Tendo em vista as 

interpretações dos itens carregados em cada um dos fatores, decidiu-se preservar 

exclusivamente um fator para representar as associações à marca. Destaca-se também que a 
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retirada dos itens AM1, AM2 e PM3 elevariam a variância explicada para 62%. Neste caso, 

optou-se por manter as variáveis e analisar o desempenho das mesmas na AFC. 

 

5.3.7 Análise Fatorial Exploratória da Dimensão Valor de Marca da IES  

 

O valor de marca da IES apresentou uma estrutura unifatorial como esperado, com 

ajuste bom: i) KMO=0,760; ii) todas correlações significativas (p-valor<0,000) e teste de 

Bartlett significativo [χ
2
=1.628; p-valor<0,000]; iii) todas as  MAS’s > 0,70, peso fatorial 

superior a 0,60, comunalidades superior a 0,60 com exceção da variável VM3; e iv) 63,46% 

da variância explicada pela estrutura unifatorial. Esses resultados podem ser consultados na 

Tabela 5.8. 

 

Tabela 5.8 – Análise fatorial exploratória da dimensão Valor de Marca da IES. 

Dimensões e Variáveis Carga Fatorial Comunalidade Anti-Imagem 

1 Valor de Marca da IES 

VM1 0,813 0,661 0,757
a
 

VM2 0,873 0,763 0,708
a
 

VM3 0,650 0,523 0,858
a
 

VM4 0,832 0,692 0,782
a
 

Variância (%) 63,46%  

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

Método de Rotação: Oblimin com Normalização de Kaiser. 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

 A partir da Tabela 5.8 é possível constatar que os resultados decorrentes dos testes 

avaliados demonstraram adequabilidade do construto Valor de Marca da IES, permitindo, 

assim, preservar na integralidade as variáveis originalmente propostas a mensurar o 

desempenho geral da marca na percepção do consumidor. 

 Por fim, todos os constructos analisados por intermédio da análise fatorial exploratória 

apresentaram resultados adequados para os fins do estudo. Posto isso, a próxima etapa 

consistiu em analisar a confiabilidade dos fatores explorados através do Alfa de Cronbach, 

conforme resume a Tabela 5.9. 

 

 Tabela 5.9 – Resumo da qualidade do ajustamento dos fatores explorados. 

Constructo Fator Item Peso %Variância Alfa Cronbach 

Experiência Universitária Núcleo de serviço 

NS1 0.69 

9.87 0.86 
NS2 0.83 

NS3 0.70 

NS4 0.81 
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NS5 0.71 

Instalações físicas 

IF1 0.54 

7.06 0.78 
IF3 0.68 

SB1 0.82 

SB2 0.55 

Serviços de colaboradores 

SB3 0.82 

45.74 0.90 

SB4 0.84 

KMO SB5 0.86 

0.93 SC1 0.59 

%Variância SC2 0.61 

62.66 SC3 0.66 

Alfa de Cronbach SC4 0.72 

0.92 SC5 0.75 

Comunicação controlada da 

marca 

Propaganda e escopo de 

serviços 

PG1 0.85 

35.10 0.78 

PG2 0.66 

VP1 0.66 

ES1 0.63 

ES2 0.69 

Nome da marca 

NM1 0.68 

10.36 0.83 

NM2 0.75 

NM3 0.84 

NM4 0.82 

NM5 0.70 

KMO 
Promoção não monetária 

PNM1 0.89 
9.15 0.71 

0.88 PNM2 0.87 

%Variância 

Valor/preço percebido 

PRM1 -0.79 

6.24 0.70 
60.85 PRM2 -0.68 

Alfa de Cronbach VP2 -0.56 

0.87 VP4 -0.70 

e-WOM 

  EW1 0.82 

66.20 0.87 

  EW2 0.78 

KMO EW3 0.81 

0.86 EW4 0.87 

  EW5 0.78 

Co-criação 

  CP1 0.71 

57.01 0.89 

  CP2 0.75 

  CP3 0.72 

KMO CP4 0.83 

0.91 CC1 0.72 

  CC2 0.81 

  CC3 0.71 

  CC4 0.78 

Consciência da marca   CM1 0.67 47.99 0.73 
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  CM2 0.69 

KMO CM3 0.72 

0.72 CM4 0.77 

  CM5 0.71 

Associações à marca 

  PM1 0.71 

48.09 0.84 

  PM2 0.68 

  PM3 0.65 

KMO PM4 0.72 

0.89 PM5 0.78 

  PM6 0.74 

  AM1 0.69 

  AM2 0.61 

Valor da marca da IES 

  VM1 0.81 

63.46 0.80 
KMO VM2 0.87 

0.76 VM3 0.65 

  VM4 0.83 
Nota: Os pesos referem-se aos pesos padronizados. 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

A Tabela 5.9 mostra um resumo das principais medidas de ajustamento dos fatores 

explorados, adicionando a estatística do Alfa de Cronbach, cujos valores ainda não se 

discutiu, a despeito da necessidade dos fatores ainda terem que passar por refinamento na 

AFC e o cômputo da fiabilidade compósita (FC). Como se pode observar na tabela, todos os 

Alfa’s de Cronbach foram superiores à 0,70, conforme recomenda a literatura (HAIR et al., 

2009; MAROCO; GARCIA-MARQUES, 2006). Com base nos resultados apresentados, o 

próximo passo consiste em refinar os modelos de medidas, através da análise fatorial 

confirmatória, e verificar se as variáveis medidas refletem o construto latente. 

 

5.4 ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA DAS DIMENSÕES 

 

Nesse tópico, são apresentados os resultados da Análise Fatorial Confirmatória (AFC) 

para cada construto da pesquisa. Os ajustes dos modelos foram efetuados com base nas 

estratégias elencadas em Marôco (2014) e as orientações colocadas pela literatura 

(ARBUCKLE, 2014; BROWN, 2006; BYRNE, 2010; HAIR et al., 2009; KLINE, 2011). O 

método de Máxima Verossimilhança (MV) foi empregado para ajuste dos modelos, a despeito 

da falta de normalidade multivariada dos dados. Em alguns dos constructos não foi possível 

aceitar a normalidade multivariada, a partir do Mardia’s Test. Entretanto, utilizando outros 

métodos para dar conta da falta de normalidade, Asymptotic Distribution Free (ADF) e 
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Bootstrap como recomenda Byrne (2010), notou-se que as estimativas e resultados foram 

similares aos obtidos com o método Máxima Verossimilhança. Dessa forma, adicionando o 

fato da amostra ser relativamente grande, optou-se por continuar as análises por MV sem 

perda de generalidade. 

O primeiro passo foi realizar os ajustes dos modelos originados pela AFE, sem 

nenhuma adequação. Em seguida, buscou-se analisar a qualidade de ajustamento global do 

modelo fatorial de acordo com os índices e respectivos valores de referência descritos em 

Marôco (2014), a saber: P[χ
2
>0.05], χ

2
/df (]2;5]), CFI (>0,90), GFI (>0,90), NFI (>0,90), TLI 

(>0,90), RMSEA (<0.10) e P[rmsea≤0.05]. 

Em um segundo momento, no caso de ajuste não aceitável, os seguintes elementos 

passaram a ser examinados: i) os pesos fatoriais de cada um dos itens, pela possibilidade de 

exclusão de itens que são poucos relacionados com os fatores (peso fatorial < 0,40); ii) os 

índices de modificação (superiores a 11; p<0,000) entre as correlações dos itens que são 

carregados num mesmo fator, pela possibilidade de contemplar essas correlações no modelo; 

e iii) os resíduos padronizados (>1,40) para verificação de itens que poderiam estar causando 

problemas de uma forma geral, por exemplo, correlacionados com diversos outros itens de 

outros fatores: esse tipo de problema pode indicar a possibilidade de exclusão do item.  

Para finalizar o ajuste do modelo AFC avaliou-se a qualidade do ajustamento local 

pelos pesos fatoriais (>0,40) e pela fiabilidade individual dos itens através da fiabilidade 

compósita (FC > 0,70) e a variância média extraída (VME > 0,50) para cada fator. A validade 

discriminante pode ser avaliada comparando as VME de cada fator com o quadrado da 

correlação entre os fatores. 

Em todo o processo também foram examinados os índices de comparação/informação 

dos modelos (AIC, BIC e MECVI) para escolha dos modelos mais parcimoniosos. Ao final 

são esperados índices menores para os modelos ajustados do que para os modelos originais 

(baseados na AFE). Na sequência discutiu-se o processo (caminho percorrido) entre o modelo 

original e o modelo final de cada uma das escalas no que diz respeito à qualidade de 

ajustamento global. Por fim, na seção 5.4.8, discutiu-se a qualidade de ajustamento local dos 

modelos finais de todos os constructos no seu conjunto. 

Nas figuras que seguem são apresentados os valores apenas dos pesos fatoriais 

padronizados, as correlações/coeficiente de determinação e as principais estatísticas de 

ajustamento global. Quando as adequações foram substanciais, essencialmente nas escalas 

com mais de um fator, mostra-se o modelo inicial e o modelo final ajustado. Quando as 

adequações não foram tantas assim, principalmente nas escalas unifatoriais, demonstra-se 
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apenas o modelo final ajustado. No Apêndice F são evidenciadas todas as informações 

relevantes (outputs do AMOS v.23) para avaliação apenas dos modelos finais. 

 

5.4.1 Análise Fatorial Confirmatória da Dimensão Experiência Universitária 

 

 O modelo da escala da Experiência Universitária originado na AFE (Figura, 5.1), com 

todos os itens e sem correlações entre eles, não apresentou bom ajuste de acordo com os 

índices CFI, TLI e NFI. As outras medidas de ajustamento global indicaram ajuste no limite 

do aceitável, e por isso, buscou-se adequá-lo conforme os procedimentos descritos acima.  

 

Figura 5.1 – AFC Experiência Universitária (modelo inicial). 

 
Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 
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O modelo final ajustado para a Experiência Universitária resultou em um ajuste muito 

bom (CFI, GFI, TLI e NFI > 0,95), conforme pode ser evidenciado na Figura 5.2, sendo 

necessárias as seguintes adequações: i) contemplação de algumas correlações entre os erros 

dos itens em um mesmo fator, tais como entre eSB3eSB5, eSB3eSB4, 

eSB4eSB5, eSC1eSC5, eSC2eSC4, eNS1eNS3, eNS1eNS4; e ii) 

exclusão dos itens SB1 e SB2 no fator Instalações físicas. 

 

Figura 5.2 – AFC Experiência Universitária (modelo final). 

 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

 Após a realização da Análise Fatorial Exploratória e Confirmatória, que resultou no 

refinamento do modelo da Experiência Universitária do estudante com a marca, mostra-se 

relevante, neste momento, justificar a composição dos itens em cada um dos fatores e discutir 

a interpretação do ponto de vista teórico. Originalmente o referido construto apresentava uma 

composição teórica formada por quatro fatores, a saber: Núcleo de Serviço (Atividades 

Centrais); Instalações Físicas, Serviços dos Colaboradores e Serviços da Biblioteca 

(Atividades de Apoio). Todavia, o modelo sofreu algumas modificações devido aos ajustes 
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propostos na AFE e AFC. Uma alteração relevante, em comparação ao modelo inicial, refere-

se à nova composição do constructo constituída por três fatores. Neste caso, os itens 

relacionados ao Serviço da Biblioteca se agruparam com os itens de Serviços dos 

Colaboradores, enquanto a estrutura do Núcleo de Serviços permaneceu preservada, bem 

como o fator Instalações Físicas. 

 Dessa forma, é imprescindível justificar, na perspectiva teórica, essa nova composição 

entre as variáveis dos fatores: Serviços dos Colaboradores e Serviços da Biblioteca. O 

primeiro corresponde ao desempenho dos funcionários no processo de interação com os 

consumidores na produção e consumo do serviço (JOHNS, 1999; GRACE; O’CASS, 2005). 

Nesse raciocínio, as intervenções e participações dos funcionários na execução do serviço 

influenciam a percepção dos estudantes quanto à expectativa geral do serviço. Já os Serviços 

da Biblioteca, estão relacionados às atividades de conservação e transmissão do 

conhecimento, com o objetivo de auxiliar as práticas de ensino e pesquisa (OLIVEIRA, 2004; 

PINAR et al., 2014). 

 A combinação entre os fatores supracitados se justifica por dois motivos principais. A 

primeira trata da eliminação dos itens SB1 e SB2 do fator Serviços dos Colaboradores na 

AFE. Essas duas variáveis procuravam mensurar a qualidade das fontes de pesquisa 

disponibilizadas pela universidade, e o conforto promovido pelo ambiente da biblioteca. A 

exclusão dessas variáveis enfraqueceu o poder de explicação da dimensão, e aproximou os 

itens restantes ao fator Serviços dos Colaboradores, devido à natureza da escala de medida. 

Posto isso, o segundo motivo refere-se aos itens: SB3, SB4 e SB5, que objetivam mensurar o 

desempenho dos funcionários da biblioteca na execução dos serviços, tal como demonstra a 

redação da escala de medida no Apêndice “B”. Da mesma forma, Os Serviços dos 

Colaboradores, também almejam avaliar o desempenho e o comportamento dos funcionários 

na execução do serviço junto aos estudantes. Portanto, o agrupamento de ambos os fatores em 

apenas uma dimensão faz sentido teórico, uma vez que estão mensurando o desempenho e 

comportamento dos funcionários, conforme é possível observar no Quadro 5.1. 

 

Quadro 5.1 – Escala de medida: Serviço da Biblioteca e Serviço dos Colaboradores. 

Dimensão Escala 

Serviço da Biblioteca  

SB3 Os funcionários da biblioteca são prestativos. 

SB4 Os funcionários da biblioteca respondem de maneira educada as perguntas 

dos estudantes. 

SB5 Os funcionários da biblioteca são bem informados. 

Serviço dos Colaboradores  

SC1 Os funcionários desta Universidade são eficientes na execução das 

atividades. 
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SC2 Os funcionários desta Universidade demonstram uma atitude positiva para 

com os estudantes. 

SC3 Os funcionários desta Universidade comunicam as informações de forma 

clara para os estudantes. 

SC4 Os funcionários da biblioteca respondem de maneira educada as perguntas 

dos estudantes. 

SC5 Os funcionários desta Universidade respondem com prontidão as 

demandas dos estudantes. 

Fonte: Organizado pelo autor. 

 

5.4.2 Análise Fatorial Confirmatória da Dimensão Comunicação Controlada da Marca 

 

 Com a elaboração do modelo inicial foi possível constatar que alguns índices de 

ajustamento global (χ
2
/df (]2;5] = 7,067), RMSEA (<0.10 = ,072) e P[rmsea≤0.05] = ,000) 

apontaram necessidades de adequações no modelo original da Comunicação Controlada da 

Marca oriunda da AFE (Figura 5.3). 

 

Figura 5.3 – AFC Comunicação Controlada da Marca (modelo inicial). 

 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 
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Procedendo as modificações conforme os passos descritos na seção 5.4, foi elaborado 

o modelo final da Figura 5.4, cujos índices de ajustamento global apresentaram resultados 

condizentes com um bom ajuste. Os ajustes efetuados corresponderam apenas a consideração 

de uma correlação entre erros (eNM2eNM5) e as exclusões dos itens PG1, PG2, PRM1, 

PRM2,e VP1. 

 

Figura 5.4 – AFC Comunicação Controlada da Marca (modelo final). 

 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

 Uma vez realizada a Análise Fatorial e Confirmatória do constructo Comunicação 

Controlada da Marca, que demonstrou um bom ajustamento do modelo, cabe ao pesquisador 

justificar a composição final da estrutura proposta. No modelo conceitual da pesquisa a 

Comunicação Controlada é constituída por seis fatores (Propaganda, Nome da Marca, Valor 

Percebido, Escopo de Serviço, Promoção e Promoção não Monetária). Após a realização do 

refinamento, tanto na etapa exploratória quanto confirmatória, o modelo final apresentou uma 

estrutura formada por quatro fatores. As variáveis da dimensão Propaganda e Promoção 

Monetária foram excluídas devido à baixa comunalidade, ou em função de saturarem 

fortemente em fatores diferentes do seu de origem, resultando na retirada de ambos os fatores 

do modelo final. 
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 Na literatura existem diversas evidências do papel da Propaganda na criação de Brand 

Equity, sobretudo pela sua capacidade em informar sistematicamente os principais benefícios 

e características do serviço para o consumidor (AAKER; JACOBSON, 1994; COBB-

WALGREN, RUBE; DONTHU, 1995; YOO; DONTHU, 2002). De acordo com Buil, De 

Chernatony e Martínez (2013) a propaganda pode criar associações da marca únicas, fortes e 

favoráveis, por meio da criação e disseminação de informações que transpareçam os valores 

da organização. 

Apesar dessas fortes evidências, nesta pesquisa a Propaganda não apresentou 

indicadores que confirmassem a sua permanência. Um dos motivos para o desempenho 

insatisfatório do referido fator refere-se à escala utilizada. É importante esclarecer que a 

escala previamente avaliada pelos juízes e testada na etapa do pré-teste não foi autorizada por 

uma das instituições no momento da aplicação. Segundo o gestor responsável as “informações 

levantadas ferem nossa Política de Segurança da Informação”. Dessa forma, uma nova escala 

foi proposta, com base nas restrições apontadas, e a mesma foi aprovada pela comissão de 

pesquisa e acadêmica. No entanto, pelos motivos já discutidos, o desempenho mostrou-se 

insatisfatório, culminando na remoção do fator. 

Os demais elementos (Valor Percebido, Escopo de Serviço, Nome da Marca, e 

Promoção não monetária) configuraram um bom ajuste, comprovando a eficácia dos itens em 

mensurar os aspectos da comunicação controlada. Logo, a escala propicia à verificação da 

influência dos múltiplos aspectos da comunicação, na construção do Brand Equity, de uma 

instituição orientada as atividades de serviço. 

 

5.4.3 Análise Fatorial Confirmatória da Dimensão e-WOM 

 

O modelo original da escala e-WOM proveniente da AFE mostrou ajustes globais 

adequados, no entanto, a exclusão do item EW2, conforme apresentado na Figura 5.5, 

melhorou substancialmente a medida χ
2
/df e reduziu os índices de comparação de modelos: 

MECVI, AIC e BIC; motivo pelo qual optou-se por um modelo mais simples/parcimonioso. 
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Figura 5.5 – AFC da dimensão e-WOM (modelo final). 

 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

 A Análise Confirmatória do e-WOM ratificou a validade da escala proposta neste 

estudo. Vale ressaltar, que as variáveis constituintes do modelo contemplam as 

particularidades do setor de serviço, e foram testadas em outros trabalhos no contexto de 

ensino superior de abrangência internacional (CASIDY; WYMER, 2015; CASIDY, 2014). 

Portanto, a escala também se mostrou adequada para o âmbito nacional, considerando a 

amostra investigada.  

 

5.4.4 Análise Fatorial Confirmatória da Dimensão Co-criação 

 

Conforme se pode observar na Figura 5.6, a análise fatorial confirmatória da dimensão 

Co-criação indicou a contemplação de diversas correlações entre os erros para ajustar o 

modelo unifatorial. Como já esperado, uma vez que inicialmente cogitava-se a escala com 

dois fatores correlacionados, a indicação da existência de correlações entre os diversos itens 

melhorou substancialmente o ajuste e produziu um modelo AFC aceitável, sem necessidade 

de exclusão de nenhuma variável. 
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Figura 5.6 – AFC da dimensão Co-criação (modelo final). 

 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

 Na Análise Fatorial Exploratória ficou evidente uma estrutura unifatorial, em 

contraposição ao modelo bifatorial sugerido pela literatura, devido aos itens carregados de 

maneira consistente em um único fator. Salienta-se que, essa composição é admissível do 

ponto de vista teórico, uma vez que as variáveis pertencem ao mesmo condutor da dimensão 

Co-criação. 

 Na presente tese, dois fatores foram identificados na literatura para compor a estrutura 

bifatorial do construto Co-criação, denominados de Comportamento de Participação e 

Comportamento de Cidadania do estudante. O primeiro tem como propósito analisar a 

capacidade da instituição de ensino em promover a participação e a interação dos estudantes 

com os professores. Enquanto o segundo procura verificar a capacidade da instituição de 

ensino em promover um ambiente cooperativo e colaborativo entre os estudantes. Em ambos 
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os casos a finalidade é a construção do conhecimento e melhoria da aprendizagem através da 

Co-criação. 

 Todavia, a AFE demonstrou que essa composição organizada por dois fatores não é 

recomendável, indicando apenas uma estrutura unifatorial. Na perspectiva teórica, o 

agrupamento dos itens é plausível, em virtude das escalas mensurarem aspectos convergentes 

em termos de natureza. Ou seja, tanto o Comportamento de Participação quanto 

Comportamento de Cidadania objetivam mensurar a interação dos estudantes no processo de 

aprendizagem. A convergência entre os dois fatores é evidenciado no Quadro 5.2. 

 

   Quadro 5.2 – Escala de medida: Comportamento de Participação e Comportamento de Cidadania. 

Dimensão Escala 

Comportamento de Participação  

CP1 Os estudantes são estimulados por esta universidade a participar de todas 

as atividades de aprendizagem requeridas pelos professores. 

CP2 Esta universidade incentiva os estudantes a desenvolver um 

comportamento de interação no processo de aprendizagem. 

CP3 Esta universidade incentiva os estudantes a compartilhar as informações 

de ensino disponibilizadas pelos professores. 

CP4 Esta universidade incentiva os estudantes a interagir com os professores 

para desenvolver o processo de aprendizagem. 

Comportamento de Cidadania  

CC1 Esta universidade incentiva os estudantes a realizar as atividades de 

aprendizagem em equipe. 

CC2 Esta universidade incentiva os estudantes a solucionar as dificuldades de 

aprendizagem em equipe. 

CC3 Esta universidade incentiva os estudantes a interagir entre si para melhorar 

o desempenho acadêmico. 

CC4 Os estudantes são estimulados por esta universidade a ajudar outros 

estudantes com problemas acadêmicos. 

Fonte: Organizado pelo autor. 

 

5.4.5 Análise Fatorial Confirmatória da Dimensão Consciência da Marca 

 

 Com base na análise fatorial confirmatória realizada na dimensão Consciência da 

Marca, verificou-se a necessidade de processar apenas duas adequações para apresentar um 

excelente ajuste: i) contemplação da correlação entre os erros eCM1 e eCM4; e ii) e a 

exclusão do item CM2. Na AFE, o item CM1 foi o que apresentou menor comunalidade, no 

entanto, na AFC, verificou-se que o item CM2 foi o que registrou o menor peso fatorial e a 

eliminação do item CM1 causou alguns problemas de superajustamento, motivo pelo qual se 

optou pela exclusão do item CM2 em detrimento do item CM1.  Os demais índices de 

ajustamento global mostraram-se adequados, conforme mostra a Figura 5.7. 
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Figura 5.7 – AFC Consciência da Marca (modelo final). 

 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

  A dimensão Consciência da Marca é um dos principais elementos do Brand Equity e, 

por isso, amplamente testado em diferentes contextos, tanto em âmbito nacional quanto 

internacional (AAKER, 1996b; AAKER, 1998; KELLER, 1993; KELLER; MACHADO, 

2006; KELLER; LEHMANN, 2006; BURMANN; JOST-BENZ; RILEY, 2009; OLIVEIRA, 

2013). Além disso, existem na literatura alguns trabalhos que verificaram empiricamente a 

relevância desse fator para o desenvolvimento da marca no ensino superior (PINAR et al., 

2014; MOURAD; ENNEW; KORTAM, 2011). Desse modo, o bom ajuste apresentado pelo 

modelo final corrobora com os achados dessas pesquisas, ratificando a importância da 

Consciência de Marca nos modelos de Brand Equity.   

 

5.4.6 Análise Fatorial Confirmatória da Dimensão Associações à Marca 

 

A escala das Associações à Marca com todos os itens apresentou um ajuste aceitável. 

Entretanto, para isso, deveria cogitar muitas correlações entre os itens AM1 e AM2. Com a 

exclusão desses dois itens, justificável também do ponto de vista teórico, encontrou-se um 

modelo mais parcimonioso e com ajuste adequado, como pode ser visualizado na Figura 5.8. 
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Esse modelo necessitou de apenas dois ajustes (correlações entre os itens ePM1 ePM3 e 

ePM2 ePM3). 

O constructo Associações à Marca originalmente foi concebido a partir de uma 

estrutura com dois fatores. Porém, com o refinamento do modelo, as variáveis do fator AM 

não permaneceram na versão final, em virtude da baixa comunalidade e também por 

saturarem fortemente em fatores diferentes do seu de origem. Vale ressaltar, que a 

manutenção do referido fator demandaria diversas correlações entre os itens eAM1 e eAM2. 

 

Figura 5.8 – AFC Associações à Marca (modelo final). 

 
Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

  A dimensão Associações à Marca é amplamente utilizada em pesquisas empíricas 

relacionadas ao Brand Equity. Diversos pesquisadores realizaram estudos em diferentes 

contextos e demonstraram a relevância do referido construto para construção de marcas mais 

fortes e únicas (BUIL; DE CHERNATONY; MARTÍNEZ, 2008; JUNG; SUNG, 2008; KIM; 

HYUN, 2011; KONECNIK; GARTNER, 2007; PAPPU; QUESTER; COOKSEY, 2005; 
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PIKE et al., 2010; TONG; HAWLEY, 2009; WASHBURN; PLANK, 2002; 

CHRISTODOULIDES; CADOGAN; VELOUTSOU, 2015). O ajuste apresentado pelo 

modelo final converge com os resultados dessas pesquisas, demonstrando que o constructo 

Associações à Marca, no contexto do ensino superior, é adequado para mensurar as 

percepções e significados atribuídos à marca pelo consumidor.    

  

5.4.7 Análise Fatorial Confirmatória da Dimensão Valor de Marca da IES 

 

A Análise Fatorial Confirmatória da dimensão Valor de Marca da IES apresentou 

incialmente um ajuste aceitável do modelo. Todavia, com vistas a melhorar o desempenho do 

construto tornou-se necessário a consideração de duas correlações (eVM1eVM3; 

eVM2 eVM5) para um ajuste excelente, como pode-se observar na Figura 5.9. 

 

Figura 5.9 – AFC Valor de Marca da IES (modelo final). 

 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

 O ajuste excelente demonstrado pelo modelo final do construto Valor de Marca da IES 

confirma a qualidade da escala de mensuração do Overall Brand Equity desenvolvido por 

Yoo et al. (2000), e posteriormente validada por diversos estudos empíricos de abrangência 

nacional e internacional (PAPPU; QUESTER; COOKSEY, 2006; BUIL; KUMAR; DASH; 

PURWAR, 2013; REIS, 2010; GONÇALVES, 2009; NETO, 2003). Vale ressaltar, que essa 

escala é uma das referências encontradas no livro Marketing Scales Handbook, a qual 
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congrega as principais escalas no contexto de marketing. Portanto, os quatro itens 

responsáveis pela mensuração do Valor de Marca da IES apresentaram validade, 

considerando as características intrínsecas ao ensino superior.    

  

5.4.8 Confiabilidade dos Fatores Confirmados 

 

A confiabilidade dos fatores é apresentada na Tabela 5.10, por meio das duas 

principais medidas para avaliar o ajuste local, a saber: fiabilidade compósita (FC) e variância 

extraída média (VME). De acordo com Marôco (2014, p. 183) a fiabilidade compósita 

“estima a consistência interna dos itens reflexivos do fator ou constructo, indicando o grau (0 

– 1) em que estes itens são manifestações, consistentes, do fator latente”. A manifestação de 

uma elevada confiabilidade indica que as medidas analisadas representam de maneira 

consistente o construto latente. A variância extraída média é usualmente considerada para 

avaliar a validade convergente, cujo objetivo consiste em verificar se os “itens que são 

reflexos de um fator saturam fortemente nesse fator” (MARÔCO, 2014, p. 184). Além disso, 

acrescentaram-se duas das principais medidas de ajuste global: CFI e RMSEA; e como já 

desvelado, ambas mostraram-se excelentes: CFI>0,95 e RMSEA (<0.10) e P[rmsea≤0.05]. 

Vale ressaltar, que a fiabilidade compósita cumpre o mesmo papel do Alfa de Cronbach na 

AFE, e se espera que seus valores sejam superiores a 0,70. 

 

Tabela 5.10 – Resumo da qualidade do ajustamento dos fatores confirmados. 

Constructo Fator Item Peso VME FC 

Experiência 

Universitária 

Núcleo de 

serviço 

NS1 0,72 

0,80 0,87 

NS2 0,76 

NS3 0,81 

NS4 0,83 

NS5 0,67 

Instalações 

físicas 

IF1 0,59 
0,38 0,59 

IF3 0,71 

Serviços de 

colaboradores 

SB3 0,65 

0,81 0,89 

SB4 0,68 

CFI SB5 0,67 

0,971 SC1 0,68 

RMSEA SC2 0,70 

0,054 SC3 0,78 

 
SC4 0,78 

  SC5 0,78 
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Comunicação 

controlada da marca 

Propaganda e 

escopo de 

serviço 

ES1 0,69 
0,67 0,77 

ES2 0,88 

Nome da marca 

NM1 0,59 

0,74 0,84 

NM2 0,54 

NM3 0,77 

NM4 0,86 

NM5 0,80 

CFI Promoção não 

monetária 

PNM1 0,59 
0,66 0,75 

0,972 PNM2 0,93 

RMSEA Valor/preço 

percebido 

VP2 0,59 
0,54 0,68 

0,055 VP4 0,85 

e-WOM 

CFI EW1 0,77 

0,79 0,86 
1,000 EW3 0,70 

RMSEA EW4 0,88 

0,018 EW5 0,74 

Co-criação 

 
CP1 0,64 

0,81 0,89 

 
CP2 0,70 

CFI CP3 0,67 

0,995 CP4 0,85 

RMSEA CC1 0,63 

0,039 CC2 0,81 

 
CC3 0,65 

  CC4 0,73 

Consciência da marca 

CFI CM1 0,52 

0,47 0,70 
0,996 CM3 0,67 

RMSEA CM4 0,60 

0,051 CM5 0,64 

Associações à marca 

 
PM1 0,60 

0,65 0,81 

CFI PM2 0,55 

0,987 PM3 0,48 

RMSEA PM4 0,71 

0,058 PM5 0,78 

 PM6 0,73 

Valor da marca da 

IES 

CFI VM1 0,75 

0,74 0,83 
0,998 VM2 0,89 

RMSEA VM3 0,60 

0,06 VM4 0,74 

Nota: Os pesos referem-se aos pesos padronizados. 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 
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A partir do resumo apresentado na Tabela 5.10 é possível observar que somente o 

fator de Instalações físicas (FC=0,59) e Valor/preço percebido (FC=0,68) apresentaram 

valores menores que o recomendado (0,70). Entretanto, alguns pesquisadores argumentam 

que valores ao redor de 0,60 são considerados aceitáveis em determinadas situações, nas quais 

as variáveis constituintes do constructo ainda passam por refinamento (BYRNE, 2010; HAIR 

et al., 2009; KLINE, 2011). No caso da VME apenas o fator Instalações físicas (VME=0,38) 

ficou abaixo de 0,50. No entanto, como indica Marôco (2014) essa medida é menos 

importante, principalmente, quando não se espera uma validade discriminante entre os fatores, 

ou seja, que eles estejam mensurando “coisas” diferentes um dos outros. Desse modo, assim 

como na AFE, também se verificou que os valores dos pesos fatoriais padronizados foram 

superiores a 0,50, sendo a maior parte superior a 0,70 e significativos (p-valor<0,001). 

Portanto, os dados apontaram bons resultados, cujos índices resultantes das análises 

mostraram-se adequados aos valores recomendados, considerando as ressalvas discutidas no 

parágrafo anterior. Posto isso, no tópico a seguir, para melhor compreensão do modelo 

proposto e avaliado neste estudo, buscar-se-á desenvolver e apresentar o modelo inicial da 

pesquisa com os seus índices de ajustamento. Em seguida, um modelo final será elaborado 

com base nos indicadores de melhoria fornecidos pelo AMOS 23.0. 

 

5.5 MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS DO MODELO PROPOSTO 

 

 De uma forma geral, a despeito dos valores obtidos, principalmente para o fator 

Instalações físicas, os resultados da AFC favorece a utilização dos escores fatoriais 

padronizados estimados, evidenciados no Apêndice F nas tabelas Factor Score Weights, como 

variáveis observadas das relações estruturais cogitadas na Figura 3.1. Esses pesos são para 

obter valores no mesmo intervalo dos itens (entre 1 e 7) e suas estatísticas descritivas. Os 

códigos utilizados nas figuras relacionadas ao modelo estrutural e no Apêndice G, são 

apresentadas na Tabela 5.11. 

 

Tabela 5.11 – Estatística descritiva dos fatores utilizados no modelo estrutural. 

Fator Código Mínimo Máximo Média Mediana Desvio padrão 

Núcleo de serviços NS 1,15 7,01 5,90 6,05 0,91 

Instalações físicas IF 1,24 5,92 4,58 4,77 0,85 

Serviços de colaboradores SC 1,42 7,54 5,64 5,88 1,18 

Propaganda e escopo de serviços PGES 0,94 6,61 4,93 5,12 1,15 

Nome da marca NM 0,71 4,97 3,63 3,80 0,82 

Preço/valor percebido PRMVP 1,01 7,02 4,96 5,15 1,21 



203 
 

Promoção não monetária PNM 0,95 6,77 3,03 2,95 1,61 

e-WOM EWOM 0,89 6,20 4,25 4,45 1,31 

Co-criação CPCC 1,32 6,89 5,34 5,54 1,06 

Consciência da marca CM 1,18 4,61 3,73 3,81 0,62 

Associações à marca AM 1,28 5,00 4,14 4,25 0,66 

Valor da marca da IES VM 0,75 5,24 4,27 4,49 0,86 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

O modelo estrutural estimado a partir do modelo conceitual proposto encontra-se na 

Figura 5.10. Vale ressaltar que, assim como se optou por incluir os fatores estimados como 

variáveis observadas pelos motivos já explicados, também foi decidido estimar um modelo de 

1º ordem, ou seja, não se considerou os fatores: i) NS/SC/IF formando a Experiência 

Universitária; e ii) os fatores PGES/NM/PRMVP/PNM formando a Comunicação Controlada 

da Marca; para depois essas variáveis latentes explicar os fatores CM/AM/VM. Um modelo 

dessa forma, na presente situação, seria subidentificado e com ausência de estimação dos 

valores que compõe os parâmetros. 

 À vista disso, o modelo da Figura 5.10 não apresentou um bom ajuste de acordo com 

os seguintes índices de ajustamento global: [P[χ
2
>0.05], χ

2
/df (]2;5]), RMSEA (<0.10) e 

P[rmsea≤0.05]; e alguns dos vários caminhos cogitados, sem significância estatística. Os 

outputs do AMOS v.23 designados no Apêndice G evidenciam que os caminhos NM  AM, 

PNM  AM e EWOM  CM não foram significativos ao nível de 5% e que a contemplação 

de outros caminhos, tais como a correlação entre os erros da Associações à Marca e 

Consciência da Marca e a relação direta entre e-WOM e Núcleo de Serviços com o Valor da 

Marca da IES, poderiam melhorar substancialmente o ajuste do modelo estrutural 

inicialmente cogitado. 
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Figura 5.10 – Modelo estrutural inicial 

 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

 Com base nos indicadores de modificação disponibilizado pelo output do AMOS 

V.23, foram efetuadas as adequações necessárias, que residiram basicamente em: i) 

contemplação da correlação entre eAM e eCM; ii) eliminação de alguns caminhos 

direcionados aos fatores AM e CM; e iii) consideração de uma relação direta entre NS e e-

WOM com VM. Uma vez realizados os ajustes, o modelo final obtido se apresenta na Figura 

5.11. Vale ressaltar, que essas adequações promoveram outras melhorias, como por exemplo, 

da alta colinearidade que existe entre IF e SC, e entre VP e PGES, como se pode observar no 
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Apêndice G, e mostrou-se nítida na estimação dos pesos estruturais padronizados que saíram 

dessas variáveis na Figura 5.10. 

 

Figura 5.11 – Modelo estrutural final. 

  

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

 O modelo estrutural final estimado na Figura 5.11 mostrou-se de excelente ajuste 

global: P[χ
2
>0.05], χ

2
/df (]2;5]), CFI (>0,95), GFI (>0,95), NFI (>0,95), TLI (>0,95), RMSEA 

(<0.10) e P[rmsea≤0.05]; e índices de informação (AIC, BIC e MECVI) bastante inferiores 

em comparação aos índices do modelo inicial (Figura 5.10). As variáveis endógenas do 

modelo apresentaram excelente explicação, sendo 64% da variabilidade da Consciência da 
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Marca explicada pelo modelo, 77% no caso das Associações à Marca e 65% do Valor da 

marca da IES explicada pelas outras variáveis endógenas/exógenas. Os pesos estruturais e 

correlações contempladas no modelo são todas significativas pelo menos ao nível de 5% 

(Vide Apêndice G) e os índices de modificação e os resíduos padronizados não indicaram 

nenhuma adequação relevante necessária. O modelo estrutural simplificado que demonstra as 

relações confirmadas pelo estudo pode ser observado na Figura 5.12. 

 

Figura 5.12 – Modelo estrutural final simplificado. 

 
Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

Ao nível de 10% de significância todos os efeitos padronizados foram significativos, e 

a partir da utilização de seus valores médios estimados nas tabelas do Apêndice G é possível 

fazer as análises dos efeitos entre as variáveis. De acordo com Santos (2002), o efeito direto 

mensura a influência de uma variável em outra sem o intermédio de qualquer variável. Já o 

efeito indireto se manifesta em situações nas quais uma variável exógena influencia uma 

variável endógena por meio da mediação de pelo menos uma outra variável. Por fim, o efeito 
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total é definido pela soma do efeito direto e de todos os efeitos indiretos. A Tabela 5.12 

apresenta a descrição dos efeitos e as estimativas entre as variáveis. 

Dessa forma, as seguintes análises podem ser realizadas: i) o Núcleo de serviços é o 

fator de maior efeito total no Valor da Marca da IES (0,52) e em segundo lugar a Associações 

à marca (0,45): o escopo de serviços se coloca em terceiro lugar (0,32); ii) de forma direta, 

dos quatro fatores (AM/CM/NS/EWOM) direcionados ao Valor da Marca da IES, 

Associações à marca é o fator de maior efeito direto (0,45), seguido pelo Núcleo de serviços 

(0,27); e iii) indiretamente a Propaganda e escopo de serviços (0,32) e Núcleo de serviços 

(0,25) são os fatores de maior efeito indireto: Preço/valor percebido também tem um efeito 

indireto considerável (-0,18), no entanto, de forma negativa. 

  

Tabela 5.12 – Efeitos diretos, indiretos e totais das variáveis. 

Variáveis Descrição dos efeitos Estimativas 

Consciência de Marca (CM) Efeito direto/total sobre VM 0,061 

Associações à Marca (AO) Efeito direto/total sobre VM 0,446 

Serviço dos Colaboradores (SC) Efeito direto/total sobre CM 

Efeito indireto/total sobre VM 

-0,212 

-0,013 

Núcleo do Serviço (NS) Efeito direto sobre AM 

Efeito direto sobre VM 

Efeito indireto sobre VM 

Efeito Total 

0,553 

0,273 

0,247 

0,520 

Instalações Físicas (IF) Efeito direto/total sobre CM 

Efeito indireto/total sobre VM 

0,465 

0,028 

Propaganda/Escopo de Serviço 

(PGES) 

Efeito direto/total sobre AM 

Efeito direto/total sobre CM 

Efeito indireto/total sobre VM 

0,646 

0,457 

0,316 

Nome da Marca (NM) Efeito direto/total sobre CM 

Efeito indireto/total sobre VM 

0,333 

0,020 

Preço não Monetário (PNM) Efeito direto/total sobre CM 

Efeito indireto/total sobre VM 

-0,045 

-0,003 

Valor Percebido (VP) Efeito direto/total sobre AM 

Efeito direto/total sobre CM 

Efeito indireto/total sobre VM 

-0,372 

-0,266 

-0,182 

EWOM Efeito direto/total sobre AM 

Efeito direto sobre VM 

Efeito indireto sobre VM 

Efeito Total 

0,120 

0,109 

0,035 

0,163 
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Co-criação (CPCC) Efeito direto/total sobre CM 

Efeito indireto/total sobre VM 

0,094 

0,006 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 

 

 Uma vez certificada a excelência do modelo estrutural considerando a qualidade dos 

índices de ajustamento, bem como verificado os efeitos diretos, indiretos e totais das variáveis 

investigadas, mostra-se pertinente discutir as relações teóricas através das hipóteses 

apresentadas na modelagem conceitual, e consultar sua validade. Dessa maneira, os 

parâmetros estimados foram verificados conforme as relações teóricas previamente elaboradas 

para o teste empírico. Posto isso, as trajetórias consideradas válidas foram aquelas que 

comprovaram significância estatística, ou seja, valores superior a 1,96 (t values/critical ratio), 

com p˂0,05 (HAIR et al., 2009). Nesta pesquisa, algumas das trajetórias do modelo não 

foram consideradas significativas e estatisticamente válidas, enquanto outras relações 

demonstraram validade, corroborando para confirmação das hipóteses. O Quadro 5.3 

apresenta as relações de dependência testadas no modelo teórico, por meio das estimativas 

padronizadas, o valor do critical ratio, e o P value. 

 

Quadro 5.3 – Teste de hipóteses do modelo estrutural. 

Fatores  Hipóteses 
Estimativa 

Padronizada 
C.R P value Validação 

Experiência 

Universitária 

Núcleo do 

serviço 

CM ← NS 

AM ← NS 

VM ← NS 

----------- 

0,553 

0,273 

----------- 

27,163 

8,71 

----------- 

*** 

*** 

Rejeitada 

Não rejeitada 

Não rejeitada 

 
Instalações 

físicas 

CM ← IF 

AM ← IF 

0,465 

----------- 

10,159 

----------- 

*** 

----------- 

Não rejeitada 

Rejeitada 

 
Serviço dos 

colaboradores 

CM ← SC 

AM ← SC 

-0,212 

----------- 

-4,907 

----------- 

*** 

----------- 

Rejeitada 

Rejeitada 

Comunicação 

controlada 

Promoção não 

monetária 

CM ← PNM 

AM ← PNM 

-0,045 

----------- 

-2,151 

----------- 

0,031 

----------- 

Rejeitada 

Rejeitada 

 Nome da Marca 
CM ← NM 

AM ← NM 

0,333 

----------- 

7,627 

----------- 

*** 

----------- 

Não rejeitada 

Rejeitada 

 Valor Percebido 
CM ← VP 

AM ← VP 

-0,266 

-0,372 

-2,348 

-5,958 

0,019 

*** 

Rejeitada 

Rejeitada 

 
Escopo de 

Serviço 

CM ← ES 

AM ← ES 

0,457 

0,646 

3,233 

9,399 

0,001 

*** 

Não rejeitada 

Não rejeitada 

E-WOM  

CM ← EW 

AM ← EW 

VM ← EW 

---------- 

0,12 

0,109 

----------- 

6,414 

4,871 

----------- 

*** 

*** 

Rejeitada 

Não rejeitada 

Não rejeitada 

Co-criação 

Comportamento 

de participação 

e Cidadania 

CM ← CP 

AM ← CP 
0,094 

----------- 

3,299 

----------- 

*** 

----------- 

Não rejeitada 

Rejeitada 

 

Consciência da 

marca 
 

VM ← CM 
0,061 2,348 0,019 

Não rejeitada 

 

Associações à 

marca 

Personalidade 

da marca 

VM ← PM 
0,446 12,059 *** 

Não rejeitada 

 

Nota: Os asteriscos *** indicam significância p-valor ˂0,001. 

Fonte – Dados da pesquisa, 2016. 
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 Portanto, com base nos resultados mostrados no Quadro 5.3, é possível asseverar que 

algumas das hipóteses levantadas puderam ser confirmadas, parte delas foram rejeitadas, 

enquanto outras apresentaram uma relação inversa à hipotetizada. Vale ressaltar, que todos os 

valores dos coeficientes padronizados obtiveram índices aceitáveis, entre zero e um. Os 

valores de C.R estão superiores a 2,58, e em alguns casos acima de 1,96, ou seja, valores 

mínimos para verificar a significância estatística de 1% e 5% respectivamente. Para fins de 

compreensão desses resultados, em seguida buscar-se-á analisar as relações teóricas 

hipotetizadas. 

 

5.5.1 Análise do relacionamento entre os fatores da Experiência Universitária do Estudante 

com a Marca e as Dimensões do Brand Equity. 

 

 O Núcleo do Serviço representa o desempenho central do serviço. Isto é, mensura o 

quanto do serviço esperado foi efetivamente obtido no momento do consumo. A hipótese de 

que existe relação positiva e significante entre o Núcleo de Serviço e as Associações à Marca 

foi confirmada, conforme preconizado por diversos autores (BERRY, 2000; De 

CHERNATONY; RILEY, 1998, GRACE; O`CASS, 2005). Dessa forma, é possível inferir 

que as experiências de aprendizagem promovidas pelas interações no processo de construção 

do conhecimento, auxiliam de maneira significativa para o desenvolvimento do significado e 

imagem da marca. Todavia, não se mostrou significante a relação entre o Núcleo do Serviço e 

a Consciência da Marca. Logo, no contexto da educação superior, não se confirma presumir 

que a qualidade e a confiabilidade das experiências centrais são elementos que podem 

influenciar a capacidade dos consumidores em lembrar ou reconhecer determinada marca em 

diferentes ocasiões ou circunstâncias.  

Além disso, uma hipótese não estipulada inicialmente pela proposta deste estudo, 

indicada através dos resultados obtidos pela modelagem empírica, apontou que existe uma 

relação positiva e significante entre o Núcleo do Serviço e o Valor Total de Marca da IES. 

Essa relação corrobora com os achados de alguns pesquisadores (PINAR et al., 2011; NG; 

FORBES, 2009; GRACE; O`CASS, 2005), os quais sugerem que o valor da marca é 

influenciado diretamente pelas experiências centrais dos consumidores com o serviço, 

demonstrando a relevância do fator para as instituições que desejam construir marcas mais 

fortes. Cabe ressaltar, conforme analisado anteriormente, que o Núcleo de serviços é o fator 

de maior efeito total no Valor de Marca da IES. 
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 Na presente tese, além dos elementos centrais, também foram analisadas as atividades 

de apoio, que são caracterizados como facilitadores para obtenção da experiência central (NG; 

FORBES, 2009). A primeira atividade de apoio em análise, denominada de Instalações 

Físicas, trata dos elementos tangíveis utilizados nas transações entre os estudantes e o 

prestador de serviço. A hipótese de relacionamento positivo entre as Instalações Físicas e 

Consciência da Marca foi suportada, ao nível de significância p˂0,001. Neste caso, os 

aspectos tangíveis de uma instituição de ensino superior, incluindo as salas de aula e 

laboratórios de informática, favorecem ao desenvolvimento da habilidade do 

estudante/consumidor em identificar ou lembrar uma marca. Salienta-se que, as Instalações 

Físicas é o fator com maior impacto direto na Consciência da Marca, conforme a Tabela 5.12. 

Essa relação, também foi observada em outros trabalhos, os quais constataram que o 

ambiente físico contribui para o reconhecimento da marca (PINAR et al., 2014). Porém, a 

hipótese do relacionamento positivo entre as Instalações Físicas e as Associações à marca não 

se confirmaram, apesar das evidências na literatura (PADLEE; REIMERS, 2015). O 

estabelecimento de significados e valores por intermédio dos aspectos tangíveis ocorre com 

mais frequência em mercados maduros ou altamente segmentados, e de maior valor agregado. 

As instituições que participaram da amostra possuem instalações adequadas para o 

desenvolvimento das atividades centrais, conforme indicado pela avaliação do MEC. 

Contudo, a estrutura não transparece uma personalidade vinculada à marca. 

Além das Instalações Físicas, outras atividades de apoio foram propostas neste estudo, 

tal como os Serviços dos Colaboradores e Serviços de Biblioteca. Inicialmente, na 

modelagem conceitual, a literatura apontava para ambos os fatores de maneira separada. 

Todavia, na Análise Fatorial Exploratória, fortes evidências indicaram que os referidos fatores 

deveriam ser agrupados. Conforme já explicado, optou-se por agrupa-los em apenas um fator 

denominado Serviço dos Colaboradores. 

O Serviço dos Colaboradores é uma atividade de apoio que representa o desempenho e 

o comportamento dos funcionários no processo de produção e consumo do serviço durante as 

interações com os clientes (JOHNS, 1999). A hipótese de relacionamento entre os Serviços 

dos Colaboradores e a Consciência da Marca foi significativo, ao nível p˂0,001. No entanto, a 

hipótese não pode ser confirmada, pois o relacionamento hipotetizado é positivo, e o 

coeficiente apresentou resultado negativo. Para explicar essa relação inversamente 

proporcional é possível ponderar que, em determinadas circunstâncias as atitudes e o 

desempenho dos colaboradores não é uma maneira efetiva de fortalecer a lembrança da 

marca. As interações com os funcionários de apoio geralmente ocorrem em momentos 
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específicos, tais como: a realização de matrícula, resolver questões financeiras, firmar 

contratos de estágio, analisar pendências acadêmicas, tratar de problemas relacionados ao 

ambiente virtual de aprendizagem, e entre outros. Essas interações são de curto prazo e, por 

isso, não é uma forma conveniente para estabelecer consciência de marca. Devido a esse 

resultado, em trabalhos futuros seria pertinente verificar se os Serviços dos Colaboradores 

influencia o Núcleo de Serviço e a Co-criaçao, pois contribuiria diretamente para a execução 

de ambos os fatores.  

 A hipótese de relacionamento positivo entre o Serviço dos Colaboradores e as 

Associações à Marca não foi suportada, ao nível de significância p˂0,001, apesar das 

evidências observadas na literatura (GRACE; O’CASS, 2005, GONÇALVES, 2009, BERRY, 

2000). Por motivos semelhantes aos discorridos no parágrafo anterior, acredita-se que as 

interações de maneira imediata e para tratar questões não relacionadas às experiências 

acadêmicas, justificam a inexistência de relacionamento significativo entre os fatores 

analisados. As interações de curto prazo, bem como os assuntos administrativos dos 

estudantes com a instituição de ensino não favorecem ao desenvolvimento de associações 

fortes e a criação de um significado da marca na mente do consumidor. Desse modo, pode-se 

concluir, que no contexto de ensino superior, não se mostra conveniente para os gestores 

construir associações à marca por intermédio do fator Serviços dos Colaboradores. 

 

5.5.2 Análise do relacionamento entre os fatores da Comunicação Controlada da Marca e as 

Dimensões do Brand Equity 

 

Outro elemento discutido na modelagem conceitual refere-se à comunicação 

controlada da marca. As diversas abordagens de comunicação da empresa são empregadas 

com o objetivo de informar, persuadir, lembrar e diferenciar os produtos/serviços 

comercializados pela organização (KAPFERER, 2004; KOTLER; KELLER, 2006), bem 

como constituir um conjunto de associações e imagens atribuídas à marca institucional 

(BERRY, 2000). No contexto da comunicação, o Nome da Marca foi um dos fatores 

investigados. Segundo Grace e O’cass (2005) e Gonçalves (2009), a dimensão Nome da 

Marca corresponde à representação por intermédio de símbolos, cores ou demais associações 

do próprio nome da marca da empresa. A hipótese de relacionamento positivo entre o Nome 

da Marca e a Consciência da marca foi confirmada, ao nível de significância p˂0,001. Esse 

resultado indica que o Nome da Marca pode transparecer os principais atributos e benefícios 

da organização, no processo de busca e escolha da oferta, facilitando, assim, os 
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consumidores/estudantes de lembrar ou reconhecer determinada empresa (DEGERATU; 

RANGASWAMY; WU, 2000; DE CHERNATONY; RILEY, 1998; BERRY, 2000). Dessa 

forma, o Nome da Marca simplifica o processo de busca e fortalece a Consciência da Marca. 

 A hipótese de relacionamento positivo entre o Nome da Marca e as Associações à 

Marca não foi considerada significante. Desse modo, é possível inferir que qualquer 

representação por intermédio de símbolos, cores ou demais associações do próprio nome da 

marca da empresa, não favorecem para o desenvolvimento ou fortalecimento do significado 

da marca na memória do consumidor. Dessa forma, o nome auxilia os consumidores a 

recordar os benefícios da marca, em contrapartida, não estimula a criação de informações 

associativas que possam ficar preservadas na memória do cliente. Posto isso, nas instituições 

de ensino superior, o Nome da Marca ajuda a fortalecer a sua notoriedade no mercado, porém 

não influencia o desenvolvimento de uma personalidade distinta da instituição. 

No processo de comunicação da empresa, outro fator mencionado na literatura é 

denominado Escopo de Serviço, que representa a evidenciação das instalações físicas, a 

ambientação do espaço físico, e a aparência dos funcionários. É importante considerar que o 

fator Escopo de Serviço não pode ser confundido com o fator Instalações Físicas. O primeiro 

procura analisar como a organização e aparência do ambiente podem afetar os consumidores 

na perspectiva emocional e cognitiva (GRACE; O’CASS, 2005), que por sua vez influenciam 

a percepção e avaliação do estudante quanto à marca do serviço. Já o segundo avalia os 

efeitos da utilização das Instalações Físicas, como atividade de apoio, nas transações entre os 

estudantes e o prestador de serviço (SAGINOVA; BELYANSKY, 2008). 

A hipótese de relacionamento positivo entre Escopo de Serviço e Consciência da 

Marca foi suportada, ao nível de significância p˂0,001. Com base nesse resultado, é possível 

depreender que a evidenciação das instalações físicas influenciam a capacidade de lembrar ou 

recordar a marca institucional. Ou seja, a organização do ambiente, o design de sua estrutura, 

as cores escolhidas para representar a empresa, são elementos da evidenciação física 

estrategicamente projetada para construir uma identidade única que, por consequência, 

favorece o reconhecimento e a lembrança institucional, ampliando a Consciência da Marca. 

 A relação hipotetizada entre Escopo de Serviço e Associações à Marca também foi 

confirmada, ao nível de significância p˂0,001. A estimativa padronizada apresentou um valor 

de 0,65, revelando uma influência expressiva entre os fatores. Desse modo, a evidenciação 

física de uma instituição de ensino superior favorece ao desenvolvimento da personalidade da 

marca, ou até mesmo colabora para transferência da imagem ou significado da marca 

institucional, de tal forma que o mercado e os consumidores compreendam os benefícios e 
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valores prometidos pela organização. Como exemplo, empresas consideradas inovadoras, com 

produtos e serviços de alta tecnologia, frequentemente transparecem essas características tanto 

no ambiente de trabalho, quanto nos pontos de comercialização, criando, assim, associações 

que correspondem com a natureza do negócio, e fortalecendo a identidade da marca com a 

personalidade do consumidor. 

Ainda na discussão sobre a Comunicação Controlada, o tema Promoção se manifesta 

como um importante elemento da divulgação organizacional. Diante dessa relevância, nesta 

pesquisa, buscou-se analisar a relação positiva entre a Promoção Não Monetária e a 

Consciência da Marca. Essa hipótese apresentou um resultado significante, ao nível de 

p˂0,05, porém o coeficiente indicou um valor negativo. Logo, a relação hipotetizada não foi 

confirmada. A Promoção Não Monetária corresponde às ações de comunicação da empresa 

com o objetivo de fortalecer e diferenciar as marcas (MONTANER; PINA, 2008). Para fins 

deste estudo, a Promoção Não Monetária, apesar de significante, não demonstra ser um fator 

determinante para reforçar a lembrança da marca, no contexto do ensino superior. 

A hipótese de relacionamento positivo entre a Promoção Não Monetária e as 

Associações à Marca não foi suportada. É possível ponderar que esse tipo de promoção não 

promove a diferenciação ou provoca associações favoráveis à marca. As Promoções Não 

Monetárias podem ajudar as empresas a transparecer a personalidade e o significado da 

essência ou valores organizacionais, por intermédio das atividades de interação da empresa 

com o consumidor, tal como os eventos, festivais, brindes, concursos, e entre outros 

(KOTLER; KELLER, 2006; BUIL; DE CHERNATONY; MARTÍNEZ, 2013). No ensino 

superior, essas práticas não parecem influenciar o desenvolvimento do significado da marca 

na mente do estudante. 

Outro elemento da Comunicação Controlada, no âmbito dos aspectos promocionais, 

refere-se ao tema Promoção Monetária. Esse fator não foi contemplado no modelo final, 

apesar da sua relevância sugerida na literatura (BENDIXEN; BUKASA; ABRATT, 2004; 

MORTANGES; STREUKENS, 2005; BUIL; DE CHERNATONY; MARTÍNEZ, 2013). O 

motivo da ausência do referido fator no modelo estrutural decorre dos procedimentos de 

refinamento da escala. Isto é, as variáveis do fator Promoção Monetária, em razão de 

saturarem fortemente em fatores diferentes do seu de origem, foram eliminadas da pesquisa 

durante a realização da AFC e, por conseguinte, não foram testadas na análise de equações 

estruturais. 

Pelos mesmos motivos supracitados, o fator Propaganda também não foi analisado no 

modelo final. Existem fortes evidências na literatura do papel desempenhado pela Propaganda 
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para a construção da marca. De acordo com Kotler e Keller (2012) é um dos elementos da 

comunicação integrada do marketing que mais influenciam as atitudes, percepções e intenções 

dos consumidores. Outros pesquisadores constataram que a propaganda afeta positivamente o 

valor da marca, e pode criar associações fortes, únicas e favoráveis a marca, de modo a 

produzir respostas positivas dos consumidores em relação a organização (WANG; ZHANG; 

OUYANG, 2009; KELLER, 2007). Yoo, Donthu e Lee (2000) ainda reforçam que a 

Propaganda é fundamental na criação de fortes associações a marca. Apesar desses indícios, 

em virtude da baixa comunalidade, e pelas variáveis saturarem fortemente em fatores 

diferentes do seu de origem, o fator foi eliminado da pesquisa. É importante destacar que, a 

escala adotada foi testada e validada em diferentes contextos, porém não se mostrou eficaz 

considerando a abrangência desta pesquisa. Ademais, a escala originalmente planejada para 

aplicação foi rejeitada por uma das instituições participantes da amostra, levando o 

pesquisador a implementar uma escala alternativa.   

O último fator analisado no contexto da Comunicação Controlada é o Valor Percebido, 

que trata do valor atribuído pelo consumidor ao serviço, baseado na relação entre os 

benefícios e os custos percebidos para sua aquisição ou consumo (KOTLER; KELLER, 2006; 

VAN RIEL; PAHUD DE MORTANGES; STREUKENS, 2005). Ou seja, é o valor monetário 

de um conjunto de benefícios econômicos, sociais, funcionais e psicológicos que os 

consumidores esperam de determinada oferta. A hipótese de relacionamento entre o Valor 

Percebido e a Consciência da Marca foi significante ao nível de p˂0,05. Todavia, a relação 

hipotetizada previa uma influência positiva, enquanto o resultado observado indicou um sinal 

inversamente proporcional. Essa relação negativa obtida nesta pesquisa corrobora com os 

achados de alguns pesquisadores, os quais verificaram que o preço pode afetar negativamente 

a Consciência da Marca (JENSEN; KLASTRUP, 2008; CRETU; BRODIE, 2007). Segundo 

os referidos pesquisadores as estratégias de mudança de preço podem influenciar a percepção 

de valor dos consumidores, sobretudo em mercados nos quais a oferta é considerada 

homogênea. Já em setores classificados como premium, o preço indica a qualidade da oferta e 

pode favorecer a lembrança da marca. Pelo fato, dos serviços disponibilizados em instituições 

de ensino superior ser percebida como homogênea, os preços não influenciam positivamente a 

Consciência da Marca. 

Essa relação inversamente proporcional também foi verificada na hipótese de 

relacionamento positivo entre o Valor Percebido e as Associações à marca, que apesar de 

significante ao nível de p˂0,001, não foi confirmada. As estratégias de precificação da 

organização, em mercados nos quais os consumidor não percebe com clareza os benefícios 
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conquistados em relação ao custo despendido, pode não promover o desenvolvimento da 

imagem ou significado da marca. Como mencionado anteriormente, as instituições de ensino 

superior estão inseridas em mercados homogêneos (CRETU; BRODIE, 2007). Com isso, 

adotar o preço como estratégia de comunicação dos benefícios da organização, não favorece 

para a construção da personalidade da marca, principalmente em setores complexos nos quais 

diversas outras variáveis influenciam a percepção do consumidor (NG; FORBES, 2009; 

WAERAAS; SOLBAKK, 2009), situação essa evidenciada na educação superior. 

 

5.5.3 Análise do relacionamento entre o E-WOM e as dimensões do Brand Equity 

 

No âmbito da comunicação, procurou-se também investigar os efeitos da comunicação 

não controlada no valor de marca da IES. Para tanto, buscou-se testar a hipótese de 

relacionamento entre o eWOM e as Associações à Marca que, ao nível de significância de 

p˂0,001, foi confirmada. O eWOM corresponde a qualquer declaração positiva ou negativa 

realizada pelos clientes atuais ou potenciais sobre um produto ou empresa, disponibilizando a 

informação para uma grande quantidade de pessoas por meio da internet (HENNIG-

THURAU et al., 2004). Geralmente o eWOM é analisado como um consequente do valor de 

marca. Contudo, nesta pesquisa, foi suportada a hipótese do eWOM exercendo o papel de 

antecedente da dimensão do valor de marca da IES.  

Esse resultado corrobora com os achados na literatura, de que o eWOM através dos 

sites e mídias sociais promovem interações que podem afetar o significado da marca, e possui 

um efeito positivo na intenção de compra dos consumidores (MURTIASHI; SUCHERLY; 

SIRINGORINGO, 2014; HENNIG-THURAU, 2010), assim como o e-WOM permite ao 

consumidor deliberadamente recomendar e defender uma marca de maneira engajada por 

intermédio das mídias sociais, e esse comportamento pode moldar a percepção da imagem 

sobre a respectiva marca (CHEVALIER; MAYZLIM, 2006; LOBSCHAT et al., 2013; 

BARREDA et al., 2015). Desse modo, no contexto do ensino superior, as interações online 

influenciam a disseminação dos valores, benefícios e personalidade da instituição, 

fortalecendo os significados da organização na mente consumidor. 

   Ainda no que diz respeito ao e-WOM, não foi suportada a hipótese de 

relacionamento positivo entre o eWOM e a Consciência da Marca. A partir desse resultado, é 

possível argumentar que as interações online entre os consumidores não favorecem o 

reconhecimento e a lembrança da marca, como preconizado na literatura. Diversos 

pesquisadores teorizaram que as informações online disponibilizadas no contexto e-WOM 
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podem aumentar ou diminuir a consciência da marca, bem como as mídias sociais 

representam uma alternativa para os consumidores expor seus pensamentos e opiniões sobre a 

marca, e assim, criar consciência da marca (HUNTER et al., 2013; BARREDA et al., 2015; 

MACDONALD; SHARP, 2003; DE VRIES; GENSLER; LEEFLANG, 2012). Essas 

interações sociais online, no contexto do ensino superior, não influenciam a Consciência da 

Marca. 

Ademais, os resultados da modelagem empírica indicaram uma relação não estipulada 

inicialmente na construção teórica desta pesquisa, apontando a existência de uma relação 

positiva e significante entre o eWOM e o Valor Total de Marca da IES. Essa relação sugerida 

pela modelagem converge com os achados na literatura (BRUMANN, 2011; HARDEY, 

2011; CHEEMA; KAIKATI, 2010). Na visão desses pesquisadores, a marca é afetada pelas 

recomendações dos consumidores realizadas em mídias sociais ou em outros ambientes 

virtuais de relacionamento. Logo, as informações disponibilizadas no contexto eWOM podem 

influenciar de maneira significativa o valor da marca. Na abrangência do ensino superior, essa 

relação direta e positiva entre o eWOM e o Valor da Marca, demonstra a relevância das 

interações online para a construção da marca institucional, ou seja, as múltiplas interações 

online que a internet proporciona podem influenciar o Valor de Marca da IES. 

 

5.5.4 Análise do relacionamento entre a Co-Criação e as Dimensões do Brand Equity 

 

A próxima dimensão, denominada de Co-criação, originalmente foi concebida por 

uma estrutura bifatorial. Todavia, devido as fortes evidências, os dois fatores agruparam-se 

em apenas uma dimensão, sem a necessidade de exclusões de variáveis. A Co-criação é 

entendido como o processo pelo qual duas ou mais partes colaboram, ou participam na criação 

de valor para os envolvidos na transação (HUGHES, 2014). No ensino superior, os discentes 

são considerados co-criadores do serviço e assumem a responsabilidade pelo próprio 

desenvolvimento do conhecimento, para isso buscam usufruir e interagir com os recursos 

disponibilizados pela instituição de ensino, visando obter o melhor resultado possível 

(MAVONDO et al., 2004). Nesse raciocínio, a hipótese de relacionamento positivo entre a 

Co-criação e a Consciência da Marca foi confirmada, ao nível de significância p˂0,001. Desse 

modo, é possível depreender que a interação entre os estudantes, professores e os demais 

colaboradores das instituições de ensino superior, por meio da co-criação, fortalecem a 

lembrança da marca, uma vez que estimulam a melhoria da aprendizagem (VAN DE VEM, 

2007; HUGHES, 2014). 
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  Procurou-se também analisar o relacionamento entre a Co-criação e as Associações à 

Marca. Entretanto, essa hipótese não foi suportada. Constatou-se na literatura que as 

experiências obtidas pela Co-criação podem influenciar os significados ou a personalidade da 

marca (ELSHARNOUBY, 2015; HUGHES, 2014; YI; GONG, 2013). Conforme destaca 

Keller (2003) as associações à marca derivam dos benefícios percebidos e experiências do 

consumidor com o produto/serviço, incluindo os sentimentos, pensamentos e atitudes em 

relação à marca. Nesta pesquisa, no âmbito da Co-criação, é possível concluir, que as 

experiências decorrentes do processo de interações entre as partes envolvidas na prestação e 

consumo do serviço, não auxiliam de maneira significativa para influenciar ou desenvolver o 

significado da marca. 

 

5.5.5 Análise do relacionamento entre as Dimensões do Brand Equity (Consciência de Marca 

e Associaçãoes à Marca) e o Valor de Marca da IES 

 

  As duas últimas dimensões constituem os determinantes do Valor de Marca (Brand 

Equity), e segundo Aaker (1991), a compreensão correta do fenômeno do Brand Equity 

perpassa, impreterivelmente, pelo o entendimento de seus determinantes. A hipótese de 

relacionamento entre a Consciência da Marca e o Valor Total de Marca da IES foi 

confirmada, ao nível de significância p˂0,001. A Consciência da Marca é a habilidade do 

consumidor em reconhecer ou lembrar uma marca pertencente a uma determinada categoria 

de produtos (AAKER, 1996b; KELLER, 2003), e na visão de Keller e Lehmann (2006), 

marcas com melhor desempenho no mercado são aquelas que apresentam maior nível de 

reconhecimento e lembrança pelos consumidores.  

Desse modo, no âmbito do ensino superior, é possível afirmar que a Consciência da 

Marca fortalece o valor da marca institucional. Esse resultado corrobora com as 

argumentações de Pinar et al., (2014); Mourad, Ennew e Kortam (2011) e Buil et al., (2013). 

Segundo esses pesquisadores a Consciência da Marca proporciona a vinculação da marca na 

memória dos consumidores, favorecendo, por meio da comunicação, o reconhecimento e 

lembrança da marca no contexto desejado pelos gestores, assim como os estudantes ou 

proponentes a uma vaga universitária consideram relevante estudar em uma instituição cuja 

marca seja reconhecida. Ademais, o reconhecimento e a lembrança da marca reduz o risco de 

compra na avaliação e escolha do serviço. Portanto, a Consciência de Marca afeta 

significativamente as escolhas do consumidor e, por consequência, influencia o Valor Total 

de Marca da IES. 
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  Por fim, a hipótese de relacionamento entre as Associações à Marca e Valor Total de 

Marca da IES foi suportada, ao nível de significância p˂0,001. As Associações à Marca 

consistem nos significados pessoais vinculados a uma marca que são armazenas nas memórias 

dos consumidores (AAKER, 2003; KELLER, 2003). Christodoulides e De Chernatony (2010) 

observaram, através de uma revisão da literatura, que às Associações à Marca é um dos 

principais componentes do Brand Equity. Essas argumentações convergem com o resultado 

da modelagem empírica realizada neste estudo, o qual demonstrou que os significados e 

percepções atribuídos à marca, pelo consumidor, influenciam o Valor Total de Marca da IES. 

Desse modo, no contexto do ensino superior, as associações únicas e favoráveis à marca 

percebidas pelo consumidor, favorecem ao desenvolvimento e recrudescimento do Valor 

Total de Marca da IES. 

 

5.6 IMPLICAÇÕES TEÓRICAS DO ESTUDO 

 

 Na perspectiva teórica, a presente pesquisa não objetivou apresentar conclusões 

definitivas a respeito do tema Valor de Marca (Brand Equity) em serviços, e de seus 

determinantes. Conforme argumenta Zaltman et al., (1982), a construção do conhecimento é 

um fenômeno que se desenvolve paulatinamente, de modo a evoluir a cada tijolo acrescentado 

pelos estudos acadêmicos. É notória, como observado no referencial teórico, a multiplicidade 

de conceitos, dimensões e abordagens de mensuração relacionadas ao Valor de Marca 

(CHRISTODOULIDES; DE CHERNATONY, 2010; OLIVEIRA, 2013). Desse modo, 

mostrou-se pertinente trazer novas contribuições, por meio da incorporação de temas recentes, 

que possam representar as características e idiossincrasias impostas pela contemporaneidade. 

Ademais, a elaboração e desenvolvimento de um modelo de mensuração do valor de marca, 

no contexto de serviços, contribui para a evolução teórica da temática atinente ao Brand 

Equity, enriquece também os estudos sobre marketing de serviços, e colabora com os demais 

estudos na busca pela consolidação teórica do tema. 

 As pesquisas científicas, concernentes aos modelos de mensuração do Valor de Marca 

com base no consumidor, recebem bastante atenção da comunidade científica, sobretudo a 

internacional (CHRISTODOULIDES; DE CHERNATONY, 2010), uma vez que a marca 

representa um ativo essencial à organização, alinha as estratégias mercadológicas das 

empresas, e facilita a tomada de decisão do consumidor. Todavia, os modelos de Valor de 

Marca adotados na atualidade são fundamentados pela Lógica Dominante do Produto, cujos 

princípios não convergem ao contexto social e tecnológico do século vinte um.  Posto isso, 



219 
 

uma primeira contribuição desta pesquisa, foi contemplar um novo paradigma mercadológico 

baseado nas transações de intangíveis, conhecimento, habilidades especializadas, e processos, 

nos estudos sobre Valor de Marca. Esse novo paradigma, denominado de Lógica Dominante 

do Serviço, permitiu a identificação de fatores relevantes para explicar o Valor de Marca na 

abrangência de serviços, dentre os quais se destacaram: as experiências decorrentes do 

processo de produção e consumo do serviço; a co-criação entre as partes envolvidas; e as 

interações sociais entre os consumidores. 

 A experiência é uma dimensão essencial na criação de Valor da Marca no contexto de 

empresas orientadas a serviços, e se manifesta através das múltiplas interações entre o 

consumidor e a organização (BERRY, 2000; BRODIE; GLYN; LITTLE, 2006). Na literatura 

foram identificadas dois tipos de experiências, a saber: as centrais (Núcleo do Serviço); e de 

apoio (Serviço dos Colaboradores e Instalações Físicas) (NG; FORBES, 2009). Desse modo, 

buscou-se analisar empiricamente ambas as modalidades de experiência, e verificar a sua 

influência no Valor de Marca das IES. 

 A hipótese de relacionamento entre o Núcleo de Serviço e as Associações à Marca foi 

confirmada e revelou-se um importante antecedente, corroborando com as proposições 

teóricas e pesquisas desenvolvidas por outros estudiosos. Dessa forma, o desempenho das 

instituições de ensino, na execução dos serviços centrais, é fundamental para o fortalecimento 

dos significados da marca na mente do consumidor. Além disso, uma hipótese não estipulada 

entre o Núcleo do Serviço e o Valor Total de Marca da IES, foi confirmada. Esse resultado 

reforça a compreensão de que as experiências acadêmicas provenientes das contínuas 

interações entre os estudantes e a instituição, influenciam diretamente a construção do Valor 

de Marca.  

Nesse sentido, este estudo contribui de duas maneiras: primeiro em ratificar a 

relevância da experiência central para o modelo de mensuração do valor de marca; segundo 

por apresentar e testar uma alternativa de escala para mensurar a experiência central. Até o 

momento, na literatura, os pesquisadores apontam a experiência com um fator indispensável, 

porém, não apresentam alternativas de escala. Portanto, esta pesquisa, propôs uma abordagem 

de operacionalização da dimensão, e verificou a sua validade, auxiliando os pesquisadores em 

trabalhos futuros. 

As dimensões relacionadas às experiências de apoio também foram analisadas e 

demonstraram significância. Logo, a relação entre as Instalações Físicas e Consciência da 

Marca foi confirmada, corroborando com as proposições teóricas e os achados empíricos 

retratados na literatura. Dessa forma, as características das Instalações Físicas podem 
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intensificar a lembrança e a habilidade do consumidor em recordar ou identificar uma marca. 

No âmbito da educação superior, as Instalações Físicas é o fator com maior influência na 

Consciência da Marca. Por isso, uma contribuição relevante deste trabalho corresponde à 

validação dos aspectos tangíveis utilizados nas transações entre os estudantes e o prestador de 

serviço, como um fator importante para o modelo de mensuração do valor de marca. 

No entanto, a outra dimensão relacionada ao serviço de apoio, denominado de Serviço 

dos Colaboradores, apresentou uma relação inversamente proporcional à hipótese 

inicialmente cogitada. Desse modo, não é possível inferir que as interações dos estudantes 

com os demais colaboradores de suporte, influenciam positivamente a lembrança da marca. 

Apesar disso, esse resultado sugere, do ponto de vista empírico, relações entre os fatores não 

estipuladas originalmente. Mostra-se pertinente verificar a contribuição indireta do fator 

Serviço dos Colaboradores na construção do valor da marca, através do relacionamento com 

Núcleo de Serviço e a Co-criaçao. Além disso, a escala concernente a dimensão Serviço dos 

Colaboradores passou por um processo de adaptação e refinamento, demonstrando a sua 

eficácia como escala de medida. 

 Uma importante inovação desta pesquisa foi analisar os efeitos das interações sociais 

online (e-WOM) no modelo de avaliação do valor de marca. Nos trabalhos científicos sobre 

Brand Equity, o boca-a-boca eletrônico (e-WOM) é compreendido como um consequente do 

valor de marca. Contudo, devido às indicações da literatura, neste estudo, optou-se por 

investigar a relação do e-WOM com os determinantes do Brand Equity. Desse modo, 

verificou-se que a comunicação e compartilhamento online de informações entre os 

consumidores a respeito dos produtos e serviços das empresas, influenciam as Associações à 

Marca e o Valor de Marca.       

 A hipótese de relacionamento positivo entre o e-WOM e as Associações à Marca foi 

confirmada. Esse resultado contribui de maneira significativa para os modelos de valor de 

marca, pois ratifica a influência das interações sociais online para criação e disseminação do 

significado e personalidade da marca, no contexto do ensino superior. Outra contribuição 

teórica atinente ao e-WOM, refere-se a um relacionamento não previsto originalmente, 

indicado pela modelagem empírica. Neste caso, constatou-se que existe uma relação positiva 

entre o e-WOM e Valor Total de Marca da IES, demonstrando que as interações sociais 

online podem influenciar diretamente o valor de marca. Essa constatação revela o impacto da 

tecnologia da informação, sobretudo as mídias sociais, para construção e fortalecimento das 

marcas na mente dos consumidores. 
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 Outra contribuição expressiva deste estudo corresponde à proposição do 

relacionamento positivo entre a Co-criação e os determinantes do Valor de Marca da IES. A 

Co-criação é considerada um fator imprescindível para obtenção de vantagem competitiva, 

sobretudo no setor de serviços, no qual as interações entre as partes são contínuas e intensas. 

A hipótese de relação entre a Co-criação e a Consciência da Marca foi suportada, apesar do 

pequeno impacto apresentado. Esse resultado é significativo, pois ratifica de maneira empírica 

a importância da Co-criação no desenvolvimento da lembrança da marca, bem como 

demonstra que a interação entre os envolvidos na produção e consumo do serviço, e o papel 

ativo dos consumidores na criação de valor, favorecem para o fortalecimento do Valor de 

Marca, no âmbito do ensino superior. Ademais, destaca-se o avanço nos modelos de 

mensuração do Valor de Marca, em virtude da proposição e validação da escala de medida do 

fator Co-criação. Até o momento, no contexto da marca, este é o primeiro trabalho a 

desenvolver uma alternativa de operacionalização da dimensão Co-criação, e validar a escala 

proposta.     

 O próximo tema, denominado de Comunicação Controlada, é frequentemente adotado 

em pesquisas relacionadas ao Brand Equity, em função do seu papel em disseminar as 

informações planejadas e controladas a respeito da identidade e objetivos de mercado da 

organização. Apesar do amplo debate acerca dos efeitos da comunicação nos determinantes 

do valor de marca, buscou-se, nesta pesquisa, analisar a influência de diferentes técnicas e 

ferramentas de comunicação na Consciência e Associações à Marca. A hipótese de 

relacionamento entre o Nome da Marca e a Consciência da marca foi confirmada, 

demonstrando que o nome de fácil reconhecimento e lembrança fortalece o valor da marca, 

uma vez que simplifica o processo de busca e consolida o posicionamento na mente do 

consumidor. Salienta-se também, que empresas orientadas a serviço, tal como as instituições 

de ensino superior, a marca é o próprio nome da empresa, enaltecendo a relevância do nome 

para mensuração do valor da marca. 

 Outro elemento da comunicação que manifestou uma influência significante, tanto na 

Consciência quanto nas Associações à Marca, foi o Escopo de Serviço. Dessa forma, os 

elementos da evidenciação física e a ambientação do espaço contribuem para disseminação da 

consciência da marca, assim como favorecem o desenvolvimento do significado e 

personalidade da marca, no âmbito do ensino superior. Esse resultado revela a importância do 

Escopo de Serviço para mensurar o valor de marca, inclusive superando meios de 

comunicação mais tradicionais. Portanto, na perspectiva teórica, o fator Escopo de Serviço 

ratifica a sua relevância para o modelo de valor de marca baseado no consumidor. 



222 
 

 Ainda na abrangência da Comunicação Controlada, outras duas hipóteses foram 

investigadas. A primeira estudou a hipótese de relacionamento entre a Promoção não 

Monetária e as dimensões do Brand Equity, cujo resultado mostrou-se significante, porém não 

foi confirmada devido à relação inversamente proporcional a inicialmente cogitada. Esse 

resultado contrapõe as indicações da literatura, e sugere que determinadas abordagens 

promocionais não colaboram para o desenvolvimento da Consciência e Associações à Marca. 

Desse modo, evidencia-se uma importante contribuição teórica, pois é possível inferir que as 

empresas orientadas ao serviço, tal como as de ensino superior, não se beneficiam do fator 

Promoção não Monetária, diferentemente das organizações focadas em produtos.  

 A segunda hipótese trata do relacionamento entre o Valor Percebido e os 

determinantes do Brand Equity. Neste caso, a hipótese também não foi suportada pelos 

mesmos motivos do fator anterior, ou seja, apresentou uma relação inversamente proporcional 

à inicialmente cogitada, corroborando com os achados de alguns pesquisadores. Esse 

resultado indica uma contribuição teórica relevante, uma vez que organizações inseridas em 

mercados considerados homogêneos, cujos diferenciais competitivos não sejam percebidos 

pelos consumidores, demonstram que as estratégias de precificação não influenciam 

positivamente as dimensões ou o valor da marca. As instituições de ensino superior estão 

inseridas em um setor considerado homogêneo, logo a relação negativa apresentada se 

justifica. 

 Uma das contribuições desta tese foi confirmar, no contexto da área de serviços, 

algumas relações amplamente adotadas em estudos relacionados à mensuração no valor da 

marca com base no consumidor. A Consciência da Marca e as Associações à Marca são os 

determinantes do Brand Equity empregados com frequência pelos pesquisadores, sobretudo 

em trabalhos que avaliam a marca no âmbito da comercialização de produtos. Nesta pesquisa, 

verificou-se a relação entre esses determinantes e o Valor de Marca Total da IES. Os 

resultados demonstraram que tanto a Consciência da Marca quanto as Associações à Marca 

influenciam o Valor da Marca de maneira significativa. Portanto, ambas as dimensões 

mostram-se relevantes para empresas circunscritas no setor de serviços, bem como 

indispensáveis no processo de avaliação das marcas. 

 Destaca-se também, que em termos científicos, uma das contribuições da presente 

pesquisa, refere-se à busca por melhorias na escala de mensuração do Brand Equity em 

diferentes contextos. Conforme menciona Oliveira (2013) e Maffezzoli (2010), é possível 

observar, em trabalhos sobre marcas, uma ausência de consistência teórica entre os construtos 

observados e as suas respectivas variáveis. Dessa forma, procurou-se apresentar uma opção de 
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escala mais robusta e parcimoniosa, através da definição de itens com profundo embasamento 

teórico e já testados em trabalhos anteriores. A partir desses procedimentos as seguintes 

melhorias e adaptações foram apresentadas: a) amplia o número de variáveis ao construto 

Associações à Marca; b) incorpora a personalidade da marca como um condutor das 

Associações à Marca; c) incorpora novos antecedentes como a Co-criação e o e-WOM; d) 

incorpora diferentes tipos de condutores da Experiência Universitária e Comunicação 

Controlada; e) possibilita a mensuração do valor da marca em diferentes empresas de serviço 

com base no consumidor. Portanto, neste estudo, as escalas foram testadas e revelaram bons 

ajustamentos aos dados, e se mostram consistentes para operacionalizar os conceitos. 

 Por fim, outro avanço relevante deste estudo corresponde ao próprio modelo de 

mensuração do Valor de Marca da IES com base no consumidor. Na literatura, soluções de 

avaliação da marca, por meio de modelos integrados e no contexto de serviços, ainda são 

escassos, sobretudo em âmbito nacional. Dessa forma, o presente estudo, contribuiu com 

avanços importantes ao propor novas dimensões para entender o Brand Equity, e examinar a 

relação entre essas dimensões, de modo a verificar os seus efeitos no valor marca. Portanto, a 

proposição e validação do modelo integrado orientado a serviço, favorece para o 

aprofundamento teórico referente à gestão de marcas, bem como amplia o número de 

publicações na perspectiva brasileira e na área de serviços. 

 

5.7 IMPLICAÇÕES PRÁTICAS DO ESTUDO 

 

 O Brand Equity é um componente essencial das estratégias mercadológicas na busca e 

criação de vantagem competitiva, e conforme a marca se torna mais forte, aumenta a 

propensão dos clientes efetuarem compras com mais frequência e pagar um preço pemium 

pela oferta (KOTLER; PFOERTSCH, 2007; KELLER, 2008). Além disso, as marcas com 

melhor reputação entregam produtos/serviços com qualidade superior, e exercem a função de 

uma ferramenta decisória para o consumidor (KELLER, 2013; KELLER, 2008; ROBERTS; 

MERRILEES, 2007). Nesse sentido, do ponto de vista prático, conhecer de maneira 

consistente os principais fatores influenciadores ou elementos formadores do Valor de Marca, 

auxilia os gestores das instituições de ensino superior promover intervenções e aperfeiçoar a 

gestão do patrimônio da marca, por intermédio da verificação do desempenho dos condutores 

na perspectiva dos estudantes. 

O pleno conhecimento dos fatores influenciadores do valor de marca propicia ao 

gestor a possibilidade de revitalizar ou reposicionar a marca da empresa, visando alinhar os 
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seus objetivos com as necessidades dos consumidores. Essa contribuição é fundamental, pois 

atualmente o setor do ensino superior é carente de modelos teóricos direcionados a gestão de 

marcas, bem como de pesquisas empíricas (HEMSLEY-BROWN; OPLATKA, 2006; 

HEMSLEY; GOONAWARDANA, 2007; PINAR et al., 2011, 2014; WILLIAMS JR.; 

OMAR, 2014).  

Além disso, o setor educacional é caracterizado como um serviço que, por 

consequência, aumenta a complexidade do gerenciamento das atividades e processos da 

empresa. Dessa forma, é imprescindível a adoção de práticas avançadas da gestão 

empresarial, tal como as abordagens mercadológicas orientadas a marcas. Nesse contexto, 

dominar com profundidade os elementos influenciadores da construção da marca, mostra-se 

como um relevante instrumento de diagnóstico e aperfeiçoamento dos processos 

organizacionais, uma vez que o fortalecimento do valor da marca depende da melhoria 

contínua das atividades executadas pela empresa. Desse modo, esta pesquisa, com base na 

Nova Lógica Dominante do Serviço, disponibiliza ao gestor um conjunto de fatores 

analisados e validados empiricamente, que demonstram influenciar direta e/ou indiretamente 

o Valor Total de Marca da IES. 

Outra contribuição prática relacionada aos fatores do modelo proposto corresponde ao 

papel desempenhado pelo e-WOM na construção da marca. Os estudantes, por intermédio da 

mídia social, interagem e contribuem com informações relacionadas à experiência 

proporcionada pelo serviço. Esse tipo de comportamento do consumidor se transformou em 

uma etapa essencial no processo de decisão de compra. À vista disso, este trabalho, 

disponibiliza para o gestor uma alternativa para avaliar como a tecnologia da informação e a 

comunicação online influencia o desenvolvimento da marca. Com isso, o profissional 

responsável pela gestão da marca pode monitorar e compreender com mais precisão os 

aspectos dos processos organizacionais que não atendem as expectativas dos estudantes, e 

interferir nas atividades através de estratégias que possibilitem o fortalecimento da marca. 

Esses processos organizacionais estão diretamente relacionados às atividades centrais 

e de apoio do serviço. Por isso, no modelo proposto foram contemplados alguns fatores com o 

objetivo de verificar o impacto desses elementos no valor da marca. Os resultados 

demonstram que o Núcleo de Serviço influencia de maneira significativa as Associações à 

Marca e o Valor de Marca Total. A partir dessa informação, os gestores educacionais podem 

reconhecer a relevância do serviço básico, e promover a melhoria contínua nos processos 

críticos do negócio, preservando, assim, a qualidade das experiências centrais proporcionadas 

pela instituição. A escala concebida nesta pesquisa instrumentaliza os gestores a investigar o 
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desempenho central do serviço e, com isso, garantir que a experiência de aprendizagem do 

estudante seja positiva. 

Cabe também considerar, que o modelo concebido foi baseado no consumidor. A 

utilização de uma abordagem na perspectiva do estudante proporciona diversos benefícios 

para o gestor responsável pela gestão da marca. A realização do estudo junto ao usuário do 

serviço oferece informações específicas sobre o comportamento do consumidor que, por sua 

vez, pode ser convertida em estratégias mais adequadas para o desenvolvimento da marca. 

Além disso, os insights sobre o comportamento dos estudantes em relação às experiências 

centrais e de apoio; o envolvimento e participação em atividades de Co-criação; e o 

engajamento em mídias sociais, possibilita ao gestor implementar ações mercadológicas mais 

precisas e eficazes, assim como estimula a elaboração de serviços complementares, entrar em 

novos segmentos, e criar novos negócios. 

Destaca-se ainda, que as escalas empregadas para medir os conceitos teóricos podem 

ser utilizadas na prática empresarial, com a finalidade de melhorar o conhecimento sobre o 

valor da marca e, por conseguinte, desenvolver estratégias mercadológicas mais adequadas. 

Conforme evidenciado no decorrer do trabalho, os estudos relacionados à gestão de marcas no 

ensino superior são escassos. Dessa forma, o gestor incumbido de avaliar e monitorar o 

desempenho da marca não possui recursos para promover a investigação com a profundidade 

necessária. Posto isso, esta tese, disponibiliza aos profissionais do ensino superior um 

conjunto de escalas validadas junto ao consumidor real, que possibilita estudar a influência de 

diferentes aspectos dos processos críticos do negócio na construção do valor da marca 

institucional. Essas escalas passaram por adaptações, refinamentos e testes para atender as 

especificidades do ensino superior, e comprovar a sua eficácia. 

Por último, o modelo de mensuração do Valor de Marca da IES no contexto de serviço 

proporciona ao gestor analisar, por meio de um modelo integrado, o desempenho da marca 

com base no consumidor. Nesse sentido, o profissional de marketing pode examinar a relação 

entre as dimensões e os seus efeitos no valor de marca da instituição e, com isso, realizar 

investimentos no aprimoramento dos processos com maior relevância, bem como alinhar as 

práticas mercadológicas visando a um melhor impacto nas avaliações dos estudantes, e 

transferindo maior valor a marca. Portanto, esta pesquisa, apresenta uma solução importante 

para as instituições de ensino superior, uma vez que dispõe aos gestores um modelo teórico e 

um conjunto de referências para subsidiá-los a desenvolver e avaliar as estratégias específicas 

para construção da marca. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Esta tese objetivou desenvolver um modelo de valor da marca para Instituições de 

Ensino Superior de natureza privada na perspectiva do consumidor, e no contexto de serviços. 

Para isso, utilizou-se como principal método de análise de dados a modelagem de equações 

estruturais. Além deste, outros objetivos foram contemplados para efetuar a investigação, tais 

como definir as dimensões, antecedentes e consequentes do Valor de Marca IES com base no 

consumidor; explicitar formas de operacionalização dessas dimensões, antecedentes e 

consequentes e, por fim, validar o modelo proposto do Valor de Marca da IES. Com a 

finalidade de auxiliar o leitor a compreensão das principais conclusões, os objetivos gerais e 

específicos citados anteriormente são empregados como um direcionamento de análise. 

 Desta maneira, considerando os objetivos apontados, conclui-se que a definição das 

dimensões, antecedentes e consequentes do Valor de Marca IES atendeu ao seu propósito de 

pesquisa. A determinação dos elementos constituintes do modelo ocorreu com base em uma 

pesquisa exploratória, que incluiu a pesquisa bibliográfica como elemento para buscar e 

aprofundar os conhecimentos acerca do tema. A partir dessa pesquisa, fundamentada por 

autores de importância reconhecida vinculada ao tema, foi possível identificar os 

determinantes do Valor da Marca, os antecedentes na perspectiva da Nova Lógica Dominante 

do Serviço e no contexto do ensino superior, e o consequente da marca baseado na percepção 

do consumidor. Essas dimensões do modelo de Valor da Marca para Instituições de Ensino 

Superior apresentaram significância estatística, e demonstraram influenciar direta e/ou 

indiretamente o valor da marca. 

   A partir dessas dimensões, conclui-se que as Associações à Marca é fortemente 

influenciada pelo Núcleo de Serviço e o Escopo de Serviço. Desse modo, é possível 

argumentar que experiências de aprendizagem promovidas pelas interações no processo de 

construção do conhecimento, e o desempenho das instituições de ensino na execução dos 

serviços centrais, contribuem de maneira significativa para o desenvolvimento do significado 

da marca. Quanto ao aspecto da comunicação representado pelo Escopo do Serviço, 

depreende-se que a evidenciação física de uma instituição de ensino superior favorece ao 

desenvolvimento da personalidade da marca, e auxilia os consumidores a compreender a 

natureza e os valores da organização. Outra dimensão que também demonstrou influenciar as 

Associações à Marca foi o e-WOM. Nesse caso, conclui-se que os sites, mídias sociais e 

outras formas de interação online promovem interlocuções que podem afetar o significado e a 
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personalidade da marca, no contexto do ensino superior, e possuem um efeito positivo na 

intenção de compra dos consumidores. 

 No tocante a Consciência da Marca, as dimensões com maior poder de influência são 

as Instalações Físicas, Escopo de Serviço e Nome da Marca, enquanto a Co-criação 

evidenciou um impacto menor. À vista disso, é admissível concluir que as características ou 

os aspectos tangíveis das Instalações Físicas, incluindo as salas de aula e laboratórios de 

informática, podem intensificar a lembrança e a habilidade do estudante em recordar ou 

identificar uma marca. Em relação ao Escopo de Serviço contatou-se que os elementos da 

ambientação do espaço físico (organização do ambiente, o design de sua estrutura, as cores 

escolhidas para representar a empresa) contribuem para disseminação da consciência da 

marca, no âmbito do ensino superior. No que concerne ao Nome da Marca observou-se que 

esse fator simplifica o processo de busca e consolida o posicionamento da marca na mente do 

consumidor, bem como transparece os principais atributos e benefícios da organização, 

facilitando o reconhecimento ou lembrança da marca. Por fim, a Co-criação mostrou que a 

interação entre os estudantes, professores e os demais colaboradores das instituições de ensino 

superior, e o papel ativo dos estudantes na criação de valor, fortalecem a lembrança da marca. 

 Com relação ao Valor Total de Marca da IES, as dimensões com maior influência são 

as Associações à Marca e o Núcleo de Serviço, e as de menor impacto referem-se ao e-WOM 

e a Consciência da Marca. A partir da modelagem empírica é possível concluir que os 

significados e percepções atribuídos à marca, pelo consumidor, afetam o Valor Total de 

Marca da IES, ou seja, a construção de associações únicas e favoráveis à marca favorece ao 

desenvolvimento do valor da marca. Na perspectiva do Núcleo de Serviço, conclui-se que 

experiências centrais dos consumidores com o serviço, ou as experiências acadêmicas 

provenientes das contínuas interações entre os estudantes e a instituição, influenciam 

diretamente o Valor Total de Marca da IES. Ao estudar o e-WOM, observou-se que o Valor 

Total de Marca da IES é afetado pelas recomendações dos estudantes realizadas em mídias 

sociais ou em outros ambientes virtuais de relacionamento, demonstrando a relevância da 

tecnologia da informação para o fortalecimento da marca. Ademais, verificou-se que as 

estratégias de reconhecimento e lembrança da marca elaborada pela organização reduz o risco 

de escolha do serviço que, por consequência, influencia o Valor Total de Marca da IES.  

 Esta tese também atendeu ao objetivo de explicitar as formas de operacionalização das 

dimensões, antecedentes e consequentes do valor de marca para as instituições de ensino 

superior. Para tanto, optou-se por determinar esses fatores com base na literatura, incluindo a 

Nova Lógica Dominante do Serviço, Brand Equity, valor da marca em serviços, valor da 
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marca no ensino superior, e boca a boca eletrônico, assim como se verificou as escalas 

existentes, e foram providenciados os ajustes das mesmas para o contexto estudado. O 

conteúdo da escala passou pela análise de especialistas em maketing, educação superior, 

serviços, e métodos quantitativos, com a finalidade de verificar se o conteúdo da escala é 

representativo do objeto que se pretende mensurar. Essas escalas demonstraram tanto validade 

de conteúdo quanto estatística, permitindo, assim, auxiliar os gestores de instituições de 

ensino superior a estudar a influência de diferentes aspectos dos processos críticos do negócio 

na construção do valor da marca, e desenvolver estratégias mercadológicas mais adequadas. 

 Por fim, a modelagem empírica demonstrou a validade do modelo de mensuração do 

Valor de Marca da IES com base no consumidor, favorecendo o desenvolvimento de soluções 

de avaliação da marca no contexto de serviços, por intermédio de modelos integrados. Dessa 

forma é admissível argumentar que a partir do modelo proposto, o gestor pode investigar a 

relação entre as dimensões e os seus efeitos no valor de marca da instituição, bem como 

articular melhor as práticas mercadológicas visando realizar investimentos no aprimoramento 

dos processos com maior relevância. Assim, a presente tese ofereceu um modelo que 

contempla novas perspectivas ao valor da marca, incorporando temas relacionados à Nova 

Lógica de Serviços, tais como a Co-criação e experiências centrais e de apoio ao serviço, 

assim como introduziu elementos das interações sociais online por meio do e-WOM, 

auxiliando para o aprofundamento teórico referente à gestão de marcas em serviços, e 

contribuindo de maneira significativa para as instituições de ensino superior ao disponibilizar 

um modelo de gestão, avaliação e construção da marca. 

 

6.1 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE PESQUISAS 

 

O presente estudo desenvolveu um modelo de avaliação do valor de marca com base 

no consumidor para as instituições de ensino superior. Para tanto, o modelo proposto sugere a 

utilização de alguns determinantes (Consciência da Marca e Associações à Marca) do valor da 

marca e desconsidera a possibilidade de incluir construtos alternativos. Dessa forma, seria 

interessante estudar o comportamento de outras dimensões no modelo, tais como a Lealdade à 

Marca e Qualidade Percebida. Esses condutores do valor da marca na perspectiva do 

consumidor estão entre os mais utilizados em pesquisas empíricas (BUIL; DE 

CHERNATONY; MARTÍNEZ, 2008; JUNG; SUNG, 2008; KIM; HYUN, 2011; 

KONECNIK; GARTNER, 2007; PAPPU; QUESTER; COOKSEY, 2005; PIKE et al., 2010; 
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TONG; HAWLEY,2009; WASHBURN; PLANK, 2002; YOO; DONTHU, 2001), 

justificando a presença de ambos em trabalhos futuros. 

 A Qualidade Percebida corresponde ao conhecimento que o consumidor possui a 

respeito da qualidade geral ou da superioridade do produto/serviço. Neste caso, pode ser 

entendido como o julgamento subjetivo do consumidor em relação ao desempenho do serviço 

em comparação as alternativas do mercado, bem como o resultado da comparação entre a 

expectativa e a percepção do consumidor quanto ao desempenho real e efetivo do serviço 

prestado (BUIL; DE CHERNATONY; MARTÍNEZ, 2008; PAPPU; QUESTER; COOKSEY, 

2005; PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY; 1994). Pinar et al. (2014) argumentam que 

a Qualidade Percebida é um importante componente para o desenvolvimento de marcas mais 

fortes no contexto do ensino superior. Desse modo, seria interessante estudar a influência dos 

antecedentes discutidos nesta pesquisa na Qualidade Percebida, e verificar a contribuição 

geral dessa dimensão para o Valor de Marca Total da IES. 

 A Lealdade à Marca refere-se à tendência do consumidor em satisfazer suas 

necessidades por meio de uma marca específica, e se caracteriza pelo profundo compromisso 

do consumidor em sistematicamente no futuro recomprar um determinado produto/serviço, 

mesmo sobre influência dos esforços de marketing de empresas concorrentes (AAKER, 1991; 

OLIVER, 1999, KELLER 1998). A Lealdade à Marca, segundo Aaker (1991), pode ser 

tratada como uma dimensão do valor de marca como também um consequente. Posto isso, 

mostra-se pertinente investigar a contribuição da referida dimensão para a construção do 

Valor de Marca Total da IES, uma vez que a lealdade: reduz os custos de marketing; contribui 

para a alavancagem comercial; funciona como um elemento de atração de novos 

consumidores; e preserva os consumidores mais resistentes aos apelos da concorrência. 

  Além das dimensões mencionadas, em futuros estudos, outras escalas podem ser 

empregadas. Como discutido no referencial teórico não existe uma concordância a respeito 

das dimensões do Brand Equity. Por isso, nesta pesquisa, optou-se por utilizar os condutores 

mais citados e indicados pelos pesquisadores, e alinhados ao contexto de serviços. No entanto, 

essa escolha, por consequência, exclui algumas possibilidades de estudos. Dessa forma, outras 

dimensões poderão ser adotadas, tais como: confiança da marca, atitudes à marca, apego à 

marca, familiaridade à marca, preferência pela marca, entre outras. 

 O modelo proposto foi desenvolvido para analisar o Valor de Marca da IES no ensino 

superior com base no consumidor. O ensino superior é considerado um serviço caracterizado 

pelo relacionamento contínuo e de longo prazo com o estudante, e que envolve um conjunto 

de atividades intangíveis (HEMSLEY-BROWMN; OPLATKA, 2006; WAERAAS; 
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SOLBAKK, 2009). Essas características são também observadas em outros contextos de 

serviços, dentre as quais se destacam o turismo e o setor da saúde (hospitais). Por 

conseguinte, acredita-se que o modelo discutido neste estudo possa ser adaptado e aplicado a 

esses setores. Apesar da finalidade desta pesquisa não promover a elaboração de um modelo 

abrangente e generalista para a área de serviços, compreende-se que o modelo foi concebido 

baseado nas premissas que convergem com diferentes setores de serviços. Por isso, sugere-se 

aplicar o modelo e analisar sua validade em setores nos quais exista uma interação contínua e 

intensa entre os consumidores e prestadores do serviço. 

 Outra abordagem relevante complementar a este estudo corresponde ao 

desenvolvimento de uma Análise Multigrupos. O objetivo dessa técnica é avaliar a 

equivalência do modelo estrutural em diferentes populações com características distintas 

(MARÔCO, 2014). A partir da Análise Multigrupos é possível confirmar se os itens de cada 

fator são preservados para diferentes populações, e verificar se as trajetórias estruturais não 

diferem significativamente entre as populações. Desse modo, sugere-se aplicar o modelo 

proposto em diferentes regiões do Brasil e, com isso, investigar a invariância do modelo de 

equações estruturais para grupos distintos. No âmbito da educação superior, também é 

possível definir os grupos com base no gênero, na renda familiar, na idade, turno, e semestre 

no qual o aluno encontra-se matriculado. 

 Do ponto de vista metodológico, optou-se nesta tese por uma abordagem quantitativa e 

multivariada de análise dos dados. Todavia, recomenda-se em trabalhos futuros a adoção de 

métodos qualitativos em pesquisas de marketing, pois a utilização de técnicas qualitativas 

favorece o pesquisador a desvendar os pensamentos e as motivações subjetivas da amostra, 

assim como proporciona melhor compreensão do contexto em estudo. Dentre as diferentes 

técnicas de análise qualitativa em marketing, as seguintes abordagens se destacam: 

Entrevistas em Profundidade; Focus Group; Técnicas Projetivas; Observação; Autodriving; 

Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMET); e Análise de Conteúdo. Portanto, sugere-

se a utilização dessas metodologias para analisar com profundidade as percepções dos 

estudantes e, assim, identificar os principais fatores constituintes do modelo de mensuração 

do Valor de Marca da IES. 

    O estudo desenvolvido apresentou rigor metodológico e demonstrou validade em 

seus resultados. No entanto, algumas limitações se evidenciaram devido às escolhas realizadas 

no decorrer do trabalho. Essas escolhas são relevantes, pois contribuem para melhor a 

qualidade dos dados levantados, bem como auxiliam o pesquisador a viabilizar as análises e 

conclusões do trabalho. Desse modo, na presente tese, empregou-se uma abordagem não 
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probabilística da composição amostral. Contudo, essa técnica não permite estimar a 

probabilidade de um determinado elemento da população ser selecionado e, com isso, os 

resultados não podem ser generalizados. Portanto, para futuras investigações empíricas a 

respeito do Brand Equity no contexto de serviços se sugere a utilização de métodos 

probabilísticos, uma vez que esses métodos são mais adequados em pesquisas com finalidade 

quantitativa. 

 Por fim, o modelo teórico foi avaliado por uma amostra constituída por estudantes de 

duas instituições localizadas em regiões diferentes do Brasil (Rio Grande do Norte e Pará). 

Essa amostra pode não representar as características e particularidades culturais existentes no 

território brasileiro. Desse modo, sugere-se uma ampliação do tamanho amostral com a 

finalidade de verificar o desempenho do modelo nas regiões sudeste, centro-oeste, e sul do 

país.  
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APÊNDICE A  

 

ESCALA AVALIADA PELOS JUÍZES 

 

Prezado Professor (a), 

 

 O objetivo da pesquisa é desenvolver um modelo de mensuração do valor de marca 

para as instituições de ensino superior de natureza privada, com base nas escalas propostas 

por diferentes pesquisadores e adaptadas para o contexto desta tese. 

 As escalas foram analisadas por dois especialistas do setor de educação superior, com 

a finalidade de verificar o conteúdo e a conformidade dos itens com o contexto do ensino 

superior. Neste momento, é necessário que essas escalas sejam avaliadas por especialistas em 

marketing e/ou acadêmicos com experiência na elaboração de instrumentos de pesquisa, 

visando analisar a validade de conteúdo das escalas. Para tanto, solicito, por gentileza, que a 

escala a seguir seja apreciada pelos senhores(as) com base no modelo desenvolvido por 

Lawshe (1975). 

 Solicitamos que os senhores(as) classifiquem cada afirmativa com base em sua 

experiência e no conceito apresentado, considerando as seguintes opções: essencial, útil ou 

desnecessária. Os senhores(as) também poderão expressar considerações complementares e 

de ordem qualitativa sobre cada item do instrumento, conforme julgar necessário (LAWSHE, 

1975). 

 

Construto: Experiência Universitária do Estudante 

 

O constructo Experiência Universitária do Estudante é formado por duas dimensões: a 

primeira considerada central é constituída pelas experiências de aprendizagem (core service – 

núcleo do serviço) (NG; FORBES, 2009; GRACE; O`CASS, 2005); e a segunda são as 

atividades de apoio ou suporte representadas pelos serviços da biblioteca (PINAR et al., 

2011), instalações físicas (NG; FORBES, 2009, PINAR et al., 2011), e serviço dos 

colaboradores que não desempenham a atividade central (staff, técnicos e administrativos) 

(GRACE; O`CASS, 2005). 
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 Núcleo do Serviço: está relacionado com o desempenho central do serviço, e procura 

mensurar o quanto do serviço esperado foi efetivamente obtido no momento do 

consumo. 

o Para as instituições de ensino superior o Núcleo do Serviço é constituído pelas 

atividades relacionadas ao ensino (aulas em sala, avaliação continuada, 

orientação acadêmica e trabalhos de pesquisa). 

 
 

Essencial 
Útil, mas não 

essencial 

Não 

necessário 

O serviço de ensino oferecido por esta Universidade é 

adequado às minhas necessidades. 

   

O serviço de ensino oferecido por esta Universidade é 

confiável. 

   

Eu posso confiar na prestação de um bom serviço de ensino 

nesta Universidade. 

   

Esta Universidade fornece um serviço de ensino de boa 

qualidade. 

   

O serviço de ensino oferecido por esta Universidade é de 

qualidade superior às demais. 

   

 

 Serviços da Biblioteca: está relacionado com o planejamento dos recursos tanto 

informacionais quanto de infraestrutura para atender as demandas das atividades de 

aprendizagem, e mensura o desempenho dos serviços da biblioteca. 

  

 
Essencial 

Útil, mas não 

essencial 

Não 

necessário 

As fontes de pesquisa (livros, revistas, base de dados) desta 

universidade são de qualidade. 

   

A biblioteca desta universidade disponibiliza um ambiente 

confortável de estudo. 

   

Os funcionários da biblioteca são prestativos.    

Os funcionários da biblioteca respondem de maneira educada 

as perguntas dos estudantes. 

   

Os funcionários da biblioteca são bem informados.    

 

 Instalações Físicas: trata dos elementos tangíveis ou os ambientes utilizados nas 

transações entre os estudantes e o prestador de serviço, e facilitam o desempenho do 

serviço (laboratórios, sala de aula, estrutura física da biblioteca). 

 

 
Essencial 

Útil, mas não 

essencial 

Não 

necessário 

O laboratório de informática desta Universidade é adequado 

às necessidades do curso. 

   

As salas de aula desta Universidade são modernas são 

adequadas às necessidades do curso. 

   

As instalações da biblioteca desta Universidade são    
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adequadas para pesquisar. 

 

 Serviço dos Colaboradores: representa o desempenho e comportamento dos 

funcionários no processo de produção e consumo do serviço durante as interações com 

os clientes. 

 

Os funcionários desta Universidade... 
Essencial 

Útil, mas não 

essencial 

Não 

necessário 

São eficientes na execução das atividades    

Respondem com prontidão as demandas dos estudantes    

Demonstram interesse em resolver os problemas dos 

estudantes 

   

Demonstram uma atitude positiva para com os estudantes    

Comunicam as informações de forma clara para os estudantes    

 

Construto: Comunicação Controlada da Marca 

 

 O constructo Comunicação da Marca representa a mensagem que a empresa elabora e 

dissemina para o mercado-alvo objetivando constituir um conjunto de associações e imagens 

atribuídas à marca institucional, através da Propaganda e Promoção (PP); Nome da Marca 

(Brand Name - BN); Valor Percebido ou Preço (Percevied Value – PV); e Escopo de Serviço 

(Service Scope, SS). 

  

 Propaganda: mensura a capacidade da mensagem criada pela Universidade reter a 

atenção dos estudantes, por meio de propagandas criativas e originais. 

 

 
Essencial 

Útil, mas não 

essencial 

Não 

necessário 

As propagandas da marca desta Universidade são criativas.    

As propagandas da marca desta Universidade são originais.    

As propagandas da marca desta Universidade são diferentes 

em comparação as Universidades concorrentes. 

   

 

 Nome da Marca: refere-se a tipografia ou qualquer representação por intermédio de 

símbolos, cores ou demais associações do próprio nome da marca da empresa. O nome 

auxilia os consumidores a recordar os benefícios da marca. Portanto, o nome da marca 

pode influenciar a avaliação do estudante sobre os benefícios e qualidade do serviço. 

 

 
Essencial 

Útil, mas não 

essencial 

Não 

necessário 

O nome desta Universidade me diz muito sobre o que esperar 

do serviço dela. 
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O nome desta Universidade me diz muito sobre ela.    

O nome desta Universidade tem algum significado para mim.    

O nome desta Universidade transmite uma mensagem precisa 

e clara sobre ela. 

   

O nome desta Universidade me diz tudo o que eu preciso 

saber sobre o seu serviço. 

   

 

 Valor Percebido: refere-se ao valor percebido pelo estudante sobre o serviço, e 

permite mensurar a percepção do estudante com base na relação custo x beneficio. 

 

 
Essencial 

Útil, mas não 

essencial 

Não 

necessário 

Vale a pena gastar dinheiro com os serviços de ensino desta 

universidade 

   

Esta Universidade oferece um bom serviço pelo preço 

cobrado. 

   

Estudar nesta Universidade é vantajoso em termos 

econômicos. 

   

Eu considero que esta universidade é um bom negócio por 

causa dos benefícios que oferece. 

   

 

 Escopo de Serviço: representa a evidenciação das instalações físicas, a ambientação 

do espaço físico, a aparência dos colaboradores, e facilitam o desempenho do serviço. 

 

 
Essencial 

Útil, mas não 

essencial 

Não 

necessário 

As instalações desta Universidade são visualmente atrativas.    

A aparência das instalações desta Universidade está de acordo 

com o tipo de serviço oferecido. 

   

 

Construto: E-WOM 

 

 O construto e-WOM representa as recomendações e mensagens positivas ou negativas 

realizadas pelos estudantes sobre os serviços oferecidos pelas instituições de ensino superior, 

através das mídias sociais ou internet. 

 

 
Essencial 

Útil, mas não 

essencial 

Não 

necessário 

Eu disponibilizo comentários favoráveis e informações sobre 

a minha universidade em mídias sociais. 

   

Quando estou conversando em mídias sociais com outros 

estudantes desta universidade, eu faço comentários 

favoráveis. 

   

Eu gosto de falar da minha Universidade para os meus amigos 

em mídias sociais. 

   

Eu gosto de ajudar as pessoas, fornecendo-lhes informações 

nas mídias sociais sobre a minha universidade. 

   

Eu recomendaria esta universidade para os meus amigos e    
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familiares. 

 

 

Construto: Co-Criação 

 

 O construto Co-Criação representa o processo interativo que coloca as experiências 

entre a Universidade e os estudantes no ponto central do serviço. A participação ativa do 

estudante para gerar desempenho e valor superior no serviço. 

 
Giner e Rillo  (2016) 

Essencial 
Útil, mas não 

essencial 

Não 

necessário 

No geral, a minha relação com esta Universidade envolve um 

alto nível de co-criação 

   

Esta Universidade procura garantir que as soluções finais do 

serviço seja resultado da interação entre os estudantes e a 

Universidade. 

   

O esforço conjunto entre eu e a Universidade facilitou chegar 

a decisão de compra. 

   

Eu contribui ativamente para a solução final no serviço 

educacional que recebi. 

   

 

 Comportamento de Participação: representa a capacidade da instituição de ensino 

em promover a participação dos estudantes e a interação dos mesmos com os 

professores, visando estimular a construção do conhecimento. 

 

 
Essencial 

Útil, mas não 

essencial 

Não 

necessário 

Os estudantes são estimulados por esta universidade a 

participar de todas as atividades de aprendizagem requeridas 

pelos professores. 

   

Esta universidade incentiva os estudantes a desenvolver um 

comportamento de interação no processo de aprendizagem. 

   

Esta universidade incentiva os estudantes a compartilhar as 

informações de ensino disponibilizadas pelos professores. 

   

Esta universidade incentiva os estudantes a interagir com os 

professores para desenvolver o processo de aprendizagem. 

   

 

 Comportamento de Cidadania: represente a capacidade da instituição de ensino em 

promover um ambiente cooperativo e colaborativo entre os estudantes para o 

desenvolvimento da aprendizagem. 

 

 
Essencial 

Útil, mas não 

essencial 

Não 

necessário 

Esta universidade incentiva os estudantes a realizar as 

atividades de aprendizagem em equipe. 

   

Esta universidade incentiva os estudantes a solucionar as    
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dificuldades de aprendizagem em equipe. 

Esta universidade incentiva os estudantes a interagir entre si 

para melhorar o desempenho acadêmico. 

   

Os estudantes são estimulados por esta universidade a ajudar 

outros estudantes com problemas acadêmicos. 

   

 

Construto: Consciência da marca 

 

 O construto Consciência da marca representa a habilidade do estudante em lembrar ou 

reconhecer a marca, assim como identificar a marca em diferentes contextos. 

 

 
Essencial 

Útil, mas não 

essencial 

Não 

necessário 

Esta universidade incentiva os estudantes a realizar as 

atividades de aprendizagem em equipe. 

   

Esta universidade incentiva os estudantes a solucionar as 

dificuldades de aprendizagem em equipe. 

   

Esta universidade incentiva os estudantes a interagir entre si 

para melhorar o desempenho acadêmico. 

   

Os estudantes são estimulados por esta universidade a ajudar 

outros estudantes com problemas acadêmicos. 

   

Esta universidade incentiva os estudantes a realizar as 

atividades de aprendizagem em equipe. 

   

 

Construto: Associações à Marca 

 

O construto Associações à Marca pensamentos, sentimentos, percepções, imagens, 

experiências, e atitudes relacionadas à marca, assim como, qualquer coisa responsável por 

conectar a marca na memória do consumidor. 

 

 
Essencial 

Útil, mas não 

essencial 

Não 

necessário 

Algumas características desta Universidade vêm a minha 

mente rapidamente. 

   

Eu não tenho dificuldade em imaginar na minha mente a 

marca desta Universidade 

   

 

 Personalidade da Marca: consiste das características humanas que podem ser 

conectadas ou atribuídas a uma marca. A personalidade da marca representa o 

conjunto de traços da personalidade humana que são aplicáveis e relevantes à marca. 

 

 Essencial Útil, mas não 

essencial 

Não 

necessário 

A marca desta Universidade tem personalidade.    

A marca desta Universidade é interessante, sempre chama 

minha atenção. 
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Eu tenho uma imagem clara do tipo de pessoa que usaria os 

serviços desta Universidade. 

   

A marca desta Universidade transparece uma personalidade 

de confiança. 

   

A marca desta Universidade tem uma história muito positiva.    

A marca desta Universidade transparece uma personalidade 

de credibilidade. 

   

 

 

Construto: Valor de Marca da IES 

 

O construto Valor de Marca da IES representa o valor incremental que a marca 

proporciona aos serviços da Universidade em comparação a um concorrente cuja marca o 

valor não foi adicionado. Mensura o valor total da marca Universitária na percepção do 

estudante.  

 

 
Essencial 

Útil, mas não 

essencial 

Não 

necessário 

Vale a pena estudar nesta Universidade, mesmo que outras 

ofereçam o mesmo serviço. 

   

Mesmo que outra Universidade tenha as mesmas 

características, eu prefiro estudar nesta. 

   

Se houver outra Universidade no mesmo nível desta, eu 

prefiro estudar aqui. 

   

Se outra Universidade não é diferente desta em nada, parece 

mais inteligente estudar aqui. 
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APÊNDICE B 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

 

A presente pesquisa está em desenvolvimento como parte do curso de Doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Administração da UFRN, e tem como objetivo elaborar um modelo de mensuração do valor de 

marca para as instituições de ensino superior. Para atingir aos objetivos propostos a sua participação é 

fundamental. Portanto, gostaríamos de convida-lo(a) a responder o formulário com a sua opinião. Os 

questionários serão utilizados para fins acadêmicos e o respondente não será identificado, garantindo absoluto 

sigilo quanto às suas respostas. A pesquisa leva no máximo 15 minutos. 

Os resultados da pesquisa estarão disponíveis para consulta na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da 

UFRN. 

Cientes da sua contribuição, reiteramos a importância de sua participação e agradecemos antecipadamente sua 

colaboração. 

 

Profa. Dra. Anatália Saraiva Martins Ramos (Professora Titular – PPGA/UFRN) 

 

Carlos David C. Feitor (Doutorando em Administração – PPGA/UFRN) 

 

BLOCO I – AVALIAÇÃO DOS CONSTRUTOS DO MODELO DE VALOR DA MARCA  

Instruções: 

A seguir, são apresentadas afirmações sobre a Universidade da qual você é estudante. Indique se você discorda 

ou concorda com as afirmações, considerando a escala abaixo: “1” hum significa que você discorda totalmente; 

“7” sete significa que você concorda totalmente; “4” quatro significa que você não discorda nem concorda. 

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 

Totalmente 

Discordo Discordo 

um Pouco 

Não 

concordo 

Nem 

discordo 

Concordo 

um Pouco 

Concordo Concordo 

Totalmente 

01 O laboratório de informática desta Universidade é adequado às necessidades do 

curso. 

1 2 3 4 5 6 7 

02 As fontes de pesquisa da biblioteca (livros, revistas, base de dados) desta 

universidade são de qualidade. 

1 2 3 4 5 6 7 

03 Os funcionários desta Universidade são eficientes na execução das atividades. 1 2 3 4 5 6 7 
04 As propagandas da marca desta Universidade são criativas. 1 2 3 4 5 6 7 
05 O nome desta Universidade me diz muito sobre o que esperar do serviço dela. 1 2 3 4 5 6 7 

  

06 O serviço de ensino oferecido por esta Universidade é adequado às minhas 

necessidades. 

1 2 3 4 5 6 7 

07 Vale a pena gastar dinheiro com os serviços de ensino desta universidade. 1 2 3 4 5 6 7 
08 Os estudantes são estimulados por esta universidade a participar de todas as 

atividades de aprendizagem requeridas pelos professores. 

1 2 3 4 5 6 7 

09 O serviço de ensino oferecido por esta Universidade é confiável. 1 2 3 4 5 6 7 
10 Esta universidade incentiva os estudantes a realizar as atividades de aprendizagem 

em equipe. 

1 2 3 4 5 6 7 

  
11 Tenho pleno conhecimento da marca desta Universidade. 1 2 3 4 5 6 7 
12 Algumas características desta Universidade vem a minha mente rapidamente. 1 2 3 4 5 6 7 
13 A marca desta Universidade tem personalidade. 1 2 3 4 5 6 7 
14 Eu posso confiar na prestação de um bom serviço de ensino nesta Universidade. 1 2 3 4 5 6 7 
15 Eu disponibilizo informações sobre a minha universidade em mídias sociais. 1 2 3 4 5 6 7 
  
16 Vale a pena estudar nesta Universidade, mesmo que outras ofereçam o mesmo 1 2 3 4 5 6 7 
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serviço. 

17 As propagandas da marca desta Universidade são originais. 1 2 3 4 5 6 7 
18 Esta universidade incentiva os estudantes a desenvolver um comportamento de 

interação no processo de aprendizagem. 

1 2 3 4 5 6 7 

19 A marca desta Universidade tem uma história muito positiva. 1 2 3 4 5 6 7 
20 Esta universidade incentiva os estudantes a solucionar as dificuldades de 

aprendizagem em equipe. 

1 2 3 4 5 6 7 

  

21 Esta Universidade fornece um serviço de ensino de boa qualidade. 1 2 3 4 5 6 7 
22 Os funcionários desta Universidade demonstram interesse em resolver os 

problemas dos estudantes. 

1 2 3 4 5 6 7 

23 Mesmo que outra Universidade tenha as mesmas características, eu prefiro estudar 

nesta. 

1 2 3 4 5 6 7 

24 O serviço de ensino oferecido por esta Universidade é de qualidade superior às 

demais. 

1 2 3 4 5 6 7 

25 A marca desta Universidade transparece uma personalidade de credibilidade. 1 2 3 4 5 6 7 
  
26 O nome desta Universidade tem algum significado para mim. 1 2 3 4 5 6 7 
27 Eu consigo reconhecer o símbolo ou logomarca desta Universidade, entre outras 

marcas universitárias. 

1 2 3 4 5 6 7 

28 Eu recomendaria esta universidade para os meus amigos e familiares através das 

mídias sociais. 

1 2 3 4 5 6 7 

29 As salas de aula desta Universidade são adequadas às necessidades do curso. 1 2 3 4 5 6 7 
30 Se outra Universidade não é diferente desta em nada, parece mais inteligente 

estudar aqui. 

1 2 3 4 5 6 7 

  
31 Estudar nesta Universidade é vantajoso em termos econômicos. 1 2 3 4 5 6 7 
32 Quando estou conversando em mídias sociais com outros estudantes desta 

universidade, eu faço comentários favoráveis sobre a minha instituição de ensino. 

1 2 3 4 5 6 7 

33 As instalações desta Universidade são visualmente atrativas. 1 2 3 4 5 6 7 
34 A marca desta Universidade transparece uma personalidade de confiança. 1 2 3 4 5 6 7 
35 Esta universidade oferece descontos nos preços para os estudantes que pagam a 

mensalidade antecipadamente. 
1 2 3 4 5 6 7 

  
36 As instalações físicas da biblioteca desta Universidade são adequadas para 

pesquisar. 

1 2 3 4 5 6 7 

37 Estou familiarizado com a marca desta Universidade, com o que ela pode oferecer 

para os seus estudantes. 

1 2 3 4 5 6 7 

38  Esta universidade incentiva os estudantes a compartilhar as informações de 

ensino disponibilizadas pelos professores. 

1 2 3 4 5 6 7 

39 Os funcionários desta Universidade demonstram uma atitude positiva para com os 

estudantes. 

1 2 3 4 5 6 7 

40 A biblioteca desta universidade disponibiliza um ambiente confortável de estudo. 1 2 3 4 5 6 7 
  

41 Os funcionários desta Universidade comunicam as informações de forma clara 

para os estudantes. 

1 2 3 4 5 6 7 

42 Eu gosto de falar da minha Universidade para os meus amigos em mídias sociais. 1 2 3 4 5 6 7 
43 Os estudantes são estimulados por esta universidade a ajudar outros estudantes 

com problemas acadêmicos. 

1 2 3 4 5 6 7 

44 Os funcionários da biblioteca são prestativos. 1 2 3 4 5 6 7 
45 Eu posso identificar a marca desta Universidade entre outras marcas concorrentes. 1 2 3 4 5 6 7 
  

46 Esta universidade incentiva os estudantes a interagir com os professores para 

desenvolver o processo de aprendizagem. 

1 2 3 4 5 6 7 

47 Quando penso em educação superior, a marca desta Universidade é uma das 

primeiras que vem à minha mente. 

1 2 3 4 5 6 7 

48 O nome desta Universidade transmite uma mensagem precisa e clara sobre ela. 1 2 3 4 5 6 7 
49 Os funcionários da biblioteca respondem de maneira educada as perguntas dos 1 2 3 4 5 6 7 
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BLOCO II – PERFIL DO RESPONDENTE 

Complemente ou responda as questões abaixo que correspondem ao seu perfil. 

1 Qual o seu gênero? 

(  ) 1. Masculino;  (  ) 2. Feminino 

 

2 Qual é a sua idade (anos)? _________  

 

3 Qual é o seu Estado Civil? 

(  ) 1. Solteiro(a) 

(  ) 2. Casado(a)/União Estável 

(  ) 3. Separado(a)/Divorciado(a) 

(  ) 4. Viúvo(a) 

 

4 Você exerce atividade remunerada? (  ) 1. Sim; (  ) 2. Não 

 

5 Em que semestre atualmente você está matriculado?  

(  ) 1. primeiro ou segundo semestre 

(  ) 2. terceiro ou quarto semestre 

(  ) 3. quinto ou sexto semestre 

(  ) 4. sétimo ou oitavo semestre 

(  ) 5. nono ou décimo semestre 

(  ) 6. desnivelado 

 

estudantes. 

50 Eu não tenho dificuldade em imaginar na minha mente a marca desta 

Universidade. 

1 2 3 4 5 6 7 

  
51 Os funcionários da biblioteca são bem informados. 1 2 3 4 5 6 7 
52 Se houver outra Universidade no mesmo nível desta, eu prefiro estudar aqui. 1 2 3 4 5 6 7 
53 Eu tenho uma imagem clara do tipo de pessoa que usaria os serviços desta 

Universidade. 

1 2 3 4 5 6 7 

54 A aparência das instalações desta Universidade está de acordo com o tipo de 

serviço oferecido. 

1 2 3 4 5 6 7 

55 Esta universidade oferece descontos nos preços das atividades de extensão para os 

estudantes. 
1 2 3 4 5 6 7 

  

56 O nome desta Universidade me diz muito sobre ela. 1 2 3 4 5 6 7 
57 Esta universidade oferece brindes (caneta, chaveiro, agenda, e etc.) relacionadas à 

marca para os estudantes. 
1 2 3 4 5 6 7 

58 Eu considero que esta universidade é um bom negócio por causa dos benefícios 

que oferece. 

1 2 3 4 5 6 7 

59 Esta universidade incentiva os estudantes a interagir entre si para melhorar o 

desempenho acadêmico. 

1 2 3 4 5 6 7 

60 Eu gosto de ajudar as pessoas, fornecendo-lhes informações nas mídias sociais 

sobre a minha universidade. 

1 2 3 4 5 6 7 

  
61 O nome desta Universidade me diz tudo o que eu preciso saber sobre o seu 

serviço. 

1 2 3 4 5 6 7 

62 Os funcionários desta Universidade respondem com prontidão as demandas dos 

estudantes.  

1 2 3 4 5 6 7 

63 As propagandas da marca desta Universidade são diferentes em comparação as 

Universidades concorrentes. 

1 2 3 4 5 6 7 

64 A marca desta Universidade é interessante, sempre chama minha atenção. 1 2 3 4 5 6 7 
65 Esta Universidade oferece um bom serviço pelo preço cobrado. 1 2 3 4 5 6 7 
66 Esta universidade oferece prêmios (sorteios, concursos, jogos, eventos, e etc.) 

relacionadas à marca para os estudantes. 

1 2 3 4 5 6 7 
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6 Turno: (  ) 1. Manhã;   2. Tarde (  );    3. Noite (  ) 

 

7 Faixa de Renda Bruta Familiar Mensal (incluindo salário, comissões, aposentadoria, bicos, alugueis, 

rendimento de aplicações financeiras, etc.) em Salário Mínimo. 

(  ) 1. Até R$ 1.760 – Até 2 SM (Salários mínimos) 

(  ) 2. De R$ 1.760 a R$ 3.520 – 2 a 4 SM 

(  ) 3. De R$ 3.520 a R$ 5.280 – 4 a 6 SM 

(  ) 4. De R$ 5.280 a R$ 7.040 – 6 a 8 SM 

(  ) 5. De R$ 7.040 a R$ 8.800 – 8 a 10 SM 

(  ) 6. De R$ 8.800 a R$ 17.600 – 10 a 20 SM 

(  ) 7. Mais de R$ 17.600 – mais de 21 SM 
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APÊNDICE C  

 

ANÁLISE DESCRITIVA PERFIL 

 

AMOSTRA 

  n % % válida % cumulativa 

Válido Natal 546 47.2 47.2 47.2 

Belém 610 52.8 52.8 100.0 

Total 1156 100.0 100.0   

 

GENERO 

  n % % válida % cumulativa 

Válido Masculino 618 53.5 53.5 53.5 

Feminino 538 46.5 46.5 100.0 

Total 1156 100.0 100.0   

 

ESTCIVIL 

  n % % válida % cumulativa 

Válido Solteiro(a) 921 79.7 79.7 79.7 

Casado(a)/União estável 213 18.4 18.4 98.1 

Separado(a)/Divorciado(a) 20 1.7 1.7 99.8 

Viúvo(a) 2 .2 .2 100.0 

Total 1156 100.0 100.0   

 

REMUNERACAO 

  n % % válida % cumulativa 

Válido Sim 727 62.9 62.9 62.9 

Não 429 37.1 37.1 100.0 

Total 1156 100.0 100.0   

 

SEMESTRE 

  n % % válida % cumulativa 

Válido 1º ou 2º semestre 61 5.3 5.3 5.3 

3º ou 4º semestre 520 45.0 45.0 50.3 

5º ou 6º semestre 381 33.0 33.0 83.2 

7º ou 8º semestre 164 14.2 14.2 97.4 

9º ou 10º semestre 8 .7 .7 98.1 

Desnivelado 22 1.9 1.9 100.0 

Total 1156 100.0 100.0   

 

TURNO 

  n % % válida % cumulativa 

Válido Manhã 354 30.6 30.6 30.6 

Tarde 27 2.3 2.3 33.0 
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Noite 775 67.0 67.0 100.0 

Total 1156 100.0 100.0   

 

RENDA 

  n % % válida % cumulativa 

Válido Até R$1760 - Até 2 SM 424 36.7 36.7 36.7 

De R$1760 a R$3520 - 2 a 4 SM 341 29.5 29.5 66.2 

De R$3520 a R$5280 - 4 a 6 SM 177 15.3 15.3 81.5 

De R$5280 a R$7040 - 6 a 8 SM 79 6.8 6.8 88.3 

De R$7040 a R$8800 - 8 a 10 SM 43 3.7 3.7 92.0 

De R$8800 a R$17600 - 10 a 20 SM 60 5.2 5.2 97.2 

Mas de R$17600 - mais de 20 SM 32 2.8 2.8 100.0 

Total 1156 100.0 100.0   

 

IDADE 

  N Válido 1156 

Omisso 0 

Média 24.184 

Mediana 22.000 

Desvio Padrão 5.5820 

Mínimo 17.0 

Máximo 60.0 
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APÊNDICE D  

 

ANÁLISE DESCRITIVA CONSTRUCTOS 

 

Experiência universitária 

  

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Discordo 

um pouco 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

um pouco 
Concordo 

Concordo 

totalmente Média 
Desvio-

Padrão 

% % % % % % % 

NS1 .8% 1.5% 2.7% 4.0% 13.2% 40.8% 37.0% 6.0 1.2 

NS2 .2% .8% 2.4% 3.1% 11.9% 37.9% 43.7% 6.1 1.0 

NS3 .7% 1.0% 4.0% 6.5% 17.6% 38.8% 31.4% 5.8 1.2 

NS4 .4% .5% 2.7% 3.0% 14.1% 38.6% 40.7% 6.1 1.0 

NS5 1.0% 3.8% 4.1% 11.1% 19.8% 29.8% 30.4% 5.6 1.4 

IF1 3.5% 6.1% 9.1% 9.6% 24.4% 26.7% 20.5% 5.1 1.6 

IF2 4.4% 3.0% 5.4% 7.8% 19.5% 30.6% 29.2% 5.4 1.6 

IF3 5.2% 3.7% 7.2% 8.9% 20.1% 28.5% 26.5% 5.3 1.7 

SB1 2.2% 2.1% 8.9% 10.2% 22.9% 30.6% 23.0% 5.3 1.5 

SB2 4.8% 3.0% 5.8% 6.1% 17.2% 32.4% 30.8% 5.5 1.6 

SB3 5.9% 3.5% 6.8% 16.3% 22.7% 27.4% 17.3% 5.0 1.6 

SB4 3.8% 1.8% 5.7% 12.8% 22.1% 32.4% 21.3% 5.3 1.5 

SB5 3.7% 2.3% 5.3% 16.6% 23.9% 31.1% 17.0% 5.2 1.5 

SC1 1.4% 1.3% 7.3% 7.9% 22.8% 38.2% 21.2% 5.5 1.3 

SC2 4.8% 4.1% 7.8% 10.9% 25.9% 29.4% 17.2% 5.1 1.6 

SC3 2.8% 2.8% 6.2% 9.7% 22.8% 35.1% 20.7% 5.3 1.4 

SC4 5.4% 4.7% 9.5% 10.8% 24.0% 28.1% 17.5% 5.0 1.7 

SC5 5.3% 5.1% 9.9% 14.8% 27.0% 24.7% 13.2% 4.8 1.6 

 

Comunicação controlada da marca 

  

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Discordo 

um pouco 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

um pouco 
Concordo 

Concordo 

totalmente Média 
Desvio-

Padrão 

% % % % % % % 

PG1 1.2% 3.3% 7.4% 15.9% 24.7% 30.2% 17.4% 5.2 1.4 

PG2 1.8% 1.7% 2.9% 15.1% 20.7% 33.0% 24.8% 5.5 1.3 

PG3 3.8% 2.9% 8.9% 17.5% 25.7% 27.2% 14.0% 5.0 1.5 

PRM1 5.5% 2.1% 3.5% 7.2% 12.8% 25.5% 43.3% 5.7 1.7 

PRM2 6.6% 4.8% 7.4% 19.6% 20.3% 23.0% 18.3% 4.8 1.7 

PNM1 42.0% 16.5% 12.2% 10.4% 8.9% 6.5% 3.5% 2.6 1.8 

PNM2 30.3% 15.1% 16.4% 14.1% 10.9% 9.0% 4.2% 3.0 1.8 

NM1 3.3% 3.1% 4.4% 13.3% 18.2% 35.1% 22.6% 5.4 1.5 

NM2 4.6% 3.0% 4.8% 16.0% 18.2% 32.4% 21.0% 5.2 1.6 

NM3 2.5% 2.2% 4.8% 13.0% 22.8% 35.4% 19.5% 5.4 1.4 

NM4 3.3% 2.5% 4.8% 19.6% 20.4% 32.4% 16.9% 5.2 1.5 

NM5 5.2% 4.7% 7.4% 20.3% 24.3% 24.2% 13.9% 4.8 1.6 

VP1 1.4% 1.1% 3.7% 5.8% 21.3% 37.2% 29.5% 5.7 1.2 

VP2 9.6% 6.7% 10.0% 20.5% 23.7% 16.9% 12.6% 4.4 1.8 
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VP3 3.5% 5.0% 10.1% 18.0% 24.0% 27.0% 12.3% 4.8 1.5 

VP4 5.0% 4.1% 8.5% 12.5% 23.7% 29.8% 16.4% 5.0 1.6 

ES1 3.7% 3.3% 6.7% 13.1% 27.3% 27.8% 18.1% 5.1 1.5 

ES2 2.2% 3.7% 4.8% 10.4% 24.5% 34.3% 20.1% 5.3 1.4 

 

E-WOM 

  

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Discordo 

um pouco 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

um pouco 
Concordo 

Concordo 

totalmente Média 
Desvio-

Padrão 

% % % % % % % 

EW1 8.9% 6.7% 6.2% 17.4% 19.9% 23.6% 17.3% 4.7 1.8 

EW2 2.2% 2.2% 3.0% 6.7% 16.0% 31.0% 38.8% 5.8 1.4 

EW3 3.7% 3.5% 7.6% 19.5% 20.2% 27.9% 17.6% 5.0 1.5 

EW4 7.3% 5.3% 7.0% 21.5% 17.8% 22.2% 18.9% 4.8 1.8 

EW5 8.8% 5.2% 6.1% 22.3% 20.6% 23.4% 13.6% 4.7 1.7 

 

Co-criação 

  

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Discordo 

um pouco 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

um pouco 
Concordo 

Concordo 

totalmente Média 
Desvio-

Padrão 

% % % % % % % 

CP1 2.1% 3.2% 6.0% 9.6% 21.8% 31.0% 26.4% 5.4 1.5 

CP2 1.4% 2.1% 4.6% 8.0% 17.9% 35.6% 30.4% 5.7 1.3 

CP3 1.8% 1.0% 3.7% 10.6% 26.0% 37.4% 19.5% 5.5 1.2 

CP4 1.3% 2.3% 3.0% 9.9% 24.3% 35.9% 23.2% 5.5 1.3 

CC1 1.1% 2.0% 3.5% 4.2% 20.6% 35.4% 33.2% 5.8 1.3 

CC2 2.2% 2.9% 4.5% 12.1% 26.0% 33.4% 18.9% 5.3 1.4 

CC3 6.7% 5.0% 7.7% 17.7% 23.8% 25.3% 13.8% 4.8 1.7 

CC4 4.1% 2.6% 7.4% 12.6% 24.1% 31.6% 17.6% 5.2 1.5 

 

Consciência da marca 

  

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Discordo 

um pouco 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

um pouco 
Concordo 

Concordo 

totalmente Média 
Desvio-

Padrão 

% % % % % % % 

CM1 2.2% 1.4% 4.2% 10.6% 16.6% 33.1% 31.9% 5.7 1.4 

CM2 1.2% 1.0% .9% 4.2% 8.8% 26.1% 57.7% 6.3 1.1 

CM3 1.1% .8% 4.7% 11.9% 23.3% 36.9% 21.3% 5.5 1.2 

CM4 .6% 1.1% 2.2% 6.9% 14.5% 33.8% 40.8% 6.0 1.2 

CM5 3.2% 2.7% 4.9% 8.4% 20.4% 32.4% 28.0% 5.5 1.5 

 

Associações à marca 

  

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Discordo 

um pouco 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

um pouco 
Concordo 

Concordo 

totalmente Média 
Desvio-

Padrão 

% % % % % % % 
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PM1 .9% .7% 3.9% 9.2% 20.4% 37.2% 27.8% 5.7 1.2 

PM2 2.2% 1.4% 4.8% 15.2% 22.4% 34.5% 19.5% 5.4 1.4 

PM3 3.9% 3.4% 6.5% 17.5% 23.6% 28.2% 17.0% 5.1 1.5 

PM4 .2% .9% 2.6% 5.4% 15.7% 33.9% 41.3% 6.0 1.1 

PM5 .5% 1.0% 3.3% 5.5% 14.4% 34.5% 40.7% 6.0 1.2 

PM6 1.2% 1.1% 4.4% 8.7% 20.3% 37.2% 27.0% 5.7 1.3 

AM1 3.1% 2.7% 7.3% 11.0% 26.2% 30.8% 18.9% 5.2 1.5 

AM2 2.9% 2.0% 2.8% 8.6% 16.6% 33.1% 34.0% 5.7 1.4 

 

Valor de marca da IES 

  

Discordo 

totalmente 
Discordo 

Discordo 

um pouco 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

um pouco 
Concordo 

Concordo 

totalmente Média 
Desvio-

Padrão 

% % % % % % % 

VM1 .9% .8% 3.5% 6.4% 12.0% 33.2% 43.2% 6.0 1.2 

VM2 1.6% 2.2% 5.1% 9.0% 13.8% 29.3% 39.0% 5.8 1.4 

VM3 3.6% 1.8% 4.2% 17.1% 18.8% 32.0% 22.4% 5.3 1.5 

VM4 3.5% 2.3% 4.0% 10.3% 18.0% 31.9% 29.9% 5.5 1.5 
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APÊNDICE E  

 

ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA 

 

Experiência universitária 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,933 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 10812,668 

gl 136 

Sig. 0,000 

 

Comunalidades 

  Inicial Extração 

NS1 1,000 ,556 

NS2 1,000 ,682 

NS3 1,000 ,664 

NS4 1,000 ,706 

NS5 1,000 ,551 

IF1 1,000 ,504 

IF3 1,000 ,733 

SB1 1,000 ,669 

SB2 1,000 ,654 

SB3 1,000 ,683 

SB4 1,000 ,687 

SB5 1,000 ,685 

SC1 1,000 ,548 

SC2 1,000 ,559 

SC3 1,000 ,607 

SC4 1,000 ,631 

SC5 1,000 ,635 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais 

Somas de extração de 

carregamentos ao quadrado 

Somas de rotação de 

carregamentos ao 

quadrado
a
 

Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa Total 

1 7,775 45,736 45,736 7,775 45,736 45,736 6,497 

2 1,677 9,866 55,602 1,677 9,866 55,602 5,434 

3 1,200 7,058 62,660 1,200 7,058 62,660 3,626 

4 ,873 5,137 67,797         

5 ,724 4,261 72,058         

6 ,637 3,746 75,804         

7 ,568 3,341 79,146         

8 ,527 3,100 82,245         

9 ,457 2,690 84,936         
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10 ,410 2,412 87,348         

11 ,373 2,193 89,541         

12 ,364 2,143 91,684         

13 ,331 1,950 93,634         

14 ,306 1,802 95,436         

15 ,294 1,727 97,163         

16 ,277 1,628 98,790         

17 ,206 1,210 100,000         

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

a. Quando os componentes são correlacionados, as somas de carregamentos ao quadrado não podem ser 

adicionadas para se obter uma variância total. 

 

 

Matriz de padrão
a
 

  

Componente 

1 2 3 

NS1   ,688   

NS2   ,826   

NS3   ,700   

NS4   ,810   

NS5   ,714   

IF1     ,543 

IF3     ,676 

SB1     ,823 

SB2    ,548 

SB3 ,824     

SB4 ,837     
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SB5 ,857     

SC1 ,592     

SC2 ,610     

SC3 ,656     

SC4 ,719     

SC5 ,749     

Método de Extração: Análise de Componente Principal.  

 Método de Rotação: Oblimin com Normalização de Kaiser. 

a. Rotação convergida em 7 iterações. 

 

Matriz de correlações de componente 

Componente 1 2 3 

1 1,000 ,485 ,379 

2 ,485 1,000 ,363 

3 ,379 ,363 1,000 

Método de Extração: Análise de Componente Principal.   

 Método de Rotação: Oblimin com Normalização de Kaiser. 

 

Comunicação controlada da marca 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,883 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 6749,085 

gl 120 

Sig. 0,000 

 

Comunalidades 

  Inicial Extração 

PG1 1,000 ,627 

PG2 1,000 ,523 

PRM1 1,000 ,584 

PRM2 1,000 ,565 

PNM1 1,000 ,772 

PNM2 1,000 ,759 

NM1 1,000 ,563 

NM2 1,000 ,511 

NM3 1,000 ,714 

NM4 1,000 ,776 

NM5 1,000 ,684 

VP1 1,000 ,511 

VP2 1,000 ,517 

VP4 1,000 ,648 

ES1 1,000 ,576 

ES2 1,000 ,606 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

Variância total explicada 
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Componente 

Autovalores iniciais 

Somas de extração de 

carregamentos ao quadrado 

Somas de rotação de 

carregamentos ao 

quadrado
a
 

Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa Total 

% de 

variância 

% 

cumulativa Total 

1 5,616 35,098 35,098 5,616 35,098 35,098 4,093 

2 1,657 10,356 45,455 1,657 10,356 45,455 3,970 

3 1,464 9,153 54,608 1,464 9,153 54,608 2,112 

4 ,999 6,241 60,849 ,999 6,241 60,849 2,970 

5 ,824 5,147 65,996         

6 ,704 4,401 70,397         

7 ,672 4,203 74,600         

8 ,656 4,100 78,699         

9 ,618 3,863 82,562         

10 ,561 3,506 86,069         

11 ,461 2,884 88,953         

12 ,452 2,826 91,779         

13 ,399 2,493 94,272         

14 ,334 2,089 96,361         

15 ,324 2,025 98,386         

16 ,258 1,614 100,000         

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

a. Quando os componentes são correlacionados, as somas de carregamentos ao quadrado não podem ser 

adicionadas para se obter uma variância total. 

 

 

Matriz de padrão
a
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Componente 

1 2 3 4 

PG1 ,848       

PG2 ,655       

PRM1       -,786 

PRM2       -,682 

PNM1     ,894   

PNM2     ,865   

NM1  ,684     

NM2   ,746     

NM3   ,842     

NM4   ,822     

NM5   ,697     

VP1 ,661       

VP2       -,558 

VP4       -,696 

ES1 ,634       

ES2 ,694       

Método de Extração: Análise de Componente Principal.  

 Método de Rotação: Oblimin com Normalização de Kaiser. 

a. Rotação convergida em 10 iterações. 

 

Matriz de correlações de componente 

Componente 1 2 3 4 

1 1,000 ,428 ,149 -,358 

2 ,428 1,000 ,252 -,196 

3 ,149 ,252 1,000 -,170 

4 -,358 -,196 -,170 1,000 

Método de Extração: Análise de Componente Principal.   

 Método de Rotação: Oblimin com Normalização de Kaiser. 

 

E-WOM 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,858 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 2738,859 

gl 10 

Sig. 0,000 

 

Matriz de correlações 

  EW1 EW2 EW3 EW4 EW5 

Correlação EW1 1,000 ,552 ,551 ,679 ,560 

EW2 ,552 1,000 ,595 ,578 ,453 

EW3 ,551 ,595 1,000 ,608 ,528 

EW4 ,679 ,578 ,608 1,000 ,657 

EW5 ,560 ,453 ,528 ,657 1,000 

Sig. (unilateral) EW1   ,000 ,000 ,000 ,000 

EW2 ,000   ,000 ,000 ,000 

EW3 ,000 ,000   ,000 ,000 
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EW4 ,000 ,000 ,000   ,000 

EW5 ,000 ,000 ,000 ,000   

 

Matrizes anti-imagem 

  EW1 EW2 EW3 EW4 EW5 

Covariância anti-imagem EW1 ,477 -,099 -,061 -,154 -,080 

EW2 -,099 ,549 -,175 -,085 -,005 

EW3 -,061 -,175 ,514 -,089 -,084 

EW4 -,154 -,085 -,089 ,380 -,166 

EW5 -,080 -,005 -,084 -,166 ,528 

Correlação anti-imagem EW1 ,869
a
 -,193 -,123 -,361 -,159 

EW2 -,193 ,869
a
 -,328 -,187 -,010 

EW3 -,123 -,328 ,874
a
 -,200 -,162 

EW4 -,361 -,187 -,200 ,823
a
 -,371 

EW5 -,159 -,010 -,162 -,371 ,867
a
 

a. Medidas de adequação de amostragem (MSA) 

 

Comunalidades 

  Inicial Extração 

EW1 1,000 ,680 

EW2 1,000 ,604 

EW3 1,000 ,650 

EW4 1,000 ,761 

EW5 1,000 ,616 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa 

1 3,310 66,202 66,202 3,310 66,202 66,202 

2 ,580 11,603 77,806       

3 ,442 8,839 86,644       

4 ,379 7,583 94,227       

5 ,289 5,773 100,000       
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Matriz de componente
a
 

  

Componente 

1 

EW1 ,825 

EW2 ,777 

EW3 ,806 

EW4 ,872 

EW5 ,785 

Método de Extração: Análise 

de Componente Principal. 

 

Co-criação 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,913 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 4321,252 

gl 28 

Sig. 0,000 

 

Matriz de correlações 

  CP1 CP2 CP3 CP4 CC1 CC2 CC3 CC4 

Correlação CP1 1,000 ,499 ,501 ,484 ,511 ,505 ,387 ,454 

CP2 ,499 1,000 ,443 ,589 ,478 ,577 ,427 ,495 

CP3 ,501 ,443 1,000 ,574 ,400 ,467 ,472 ,493 
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CP4 ,484 ,589 ,574 1,000 ,529 ,604 ,558 ,632 

CC1 ,511 ,478 ,400 ,529 1,000 ,605 ,347 ,470 

CC2 ,505 ,577 ,467 ,604 ,605 1,000 ,531 ,588 

CC3 ,387 ,427 ,472 ,558 ,347 ,531 1,000 ,564 

CC4 ,454 ,495 ,493 ,632 ,470 ,588 ,564 1,000 

Sig. (unilateral) CP1   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

CP2 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

CP3 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

CP4 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 

CC1 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

CC2 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 

CC3 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 

CC4 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

 

Matrizes anti-imagem 

  CP1 CP2 CP3 CP4 CC1 CC2 CC3 CC4 

Covariância anti-imagem CP1 ,583 -,100 -,136 -,003 -,125 -,041 -,016 -,031 

CP2 -,100 ,543 -,020 -,109 -,034 -,100 -,011 -,027 

CP3 -,136 -,020 ,578 -,116 -,003 -,009 -,080 -,046 

CP4 -,003 -,109 -,116 ,408 -,072 -,043 -,085 -,109 

CC1 -,125 -,034 -,003 -,072 ,547 -,155 ,054 -,034 

CC2 -,041 -,100 -,009 -,043 -,155 ,430 -,097 -,078 

CC3 -,016 -,011 -,080 -,085 ,054 -,097 ,570 -,124 

CC4 -,031 -,027 -,046 -,109 -,034 -,078 -,124 ,485 

Correlação anti-imagem CP1 ,917
a
 -,177 -,235 -,006 -,221 -,082 -,027 -,058 

CP2 -,177 ,929
a
 -,036 -,231 -,062 -,207 -,020 -,052 

CP3 -,235 -,036 ,920
a
 -,239 -,005 -,019 -,139 -,087 

CP4 -,006 -,231 -,239 ,906
a
 -,153 -,103 -,177 -,246 

CC1 -,221 -,062 -,005 -,153 ,895
a
 -,320 ,096 -,065 

CC2 -,082 -,207 -,019 -,103 -,320 ,904
a
 -,195 -,170 

CC3 -,027 -,020 -,139 -,177 ,096 -,195 ,911
a
 -,236 

CC4 -,058 -,052 -,087 -,246 -,065 -,170 -,236 ,924
a
 

a. Medidas de adequação de amostragem (MSA) 

 

Comunalidades 

  Inicial Extração 

CP1 1,000 ,509 

CP2 1,000 ,560 

CP3 1,000 ,514 

CP4 1,000 ,690 

CC1 1,000 ,514 

CC2 1,000 ,662 

CC3 1,000 ,501 

CC4 1,000 ,612 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

Variância total explicada 
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Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa 

1 4,561 57,009 57,009 4,561 57,009 57,009 

2 ,752 9,406 66,415       

3 ,624 7,800 74,215       

4 ,517 6,457 80,672       

5 ,472 5,898 86,570       

6 ,415 5,188 91,758       

7 ,350 4,376 96,134       

8 ,309 3,866 100,000       

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

 

Matriz de componente
a
 

  

Componente 

1 

CP1 ,713 

CP2 ,748 

CP3 ,717 

CP4 ,830 

CC1 ,717 

CC2 ,814 

CC3 ,708 

CC4 ,782 

Método de Extração: Análise de Componente 

Principal. 

a. 1 componentes extraídos. 



288 
 

 

Consciência da marca 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,721 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 1197,881 

gl 10 

Sig. ,000 

 

Matriz de correlações 

  CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 

Correlação CM1 1,000 ,218 ,370 ,210 ,311 

CM2 ,218 1,000 ,283 ,569 ,286 

CM3 ,370 ,283 1,000 ,385 ,428 

CM4 ,210 ,569 ,385 1,000 ,403 

CM5 ,311 ,286 ,428 ,403 1,000 

Sig. (unilateral) CM1   ,000 ,000 ,000 ,000 

CM2 ,000   ,000 ,000 ,000 

CM3 ,000 ,000   ,000 ,000 

CM4 ,000 ,000 ,000   ,000 

CM5 ,000 ,000 ,000 ,000   

 

Matrizes anti-imagem 

  CM1 CM2 CM3 CM4 CM5 

Covariância anti-imagem CM1 ,826 -,070 -,196 ,016 -,127 

CM2 -,070 ,664 -,025 -,310 -,024 

CM3 -,196 -,025 ,710 -,124 -,189 

CM4 ,016 -,310 -,124 ,591 -,146 

CM5 -,127 -,024 -,189 -,146 ,728 

Correlação anti-imagem CM1 ,762
a
 -,095 -,256 ,023 -,163 

CM2 -,095 ,676
a
 -,036 -,494 -,035 

CM3 -,256 -,036 ,761
a
 -,191 -,262 

CM4 ,023 -,494 -,191 ,672
a
 -,223 

CM5 -,163 -,035 -,262 -,223 ,782
a
 

a. Medidas de adequação de amostragem (MSA) 

 

Comunalidades 

  Inicial Extração 

CM1 1,000 ,524 

CM2 1,000 ,575 

CM3 1,000 ,614 

CM4 1,000 ,610 

CM5 1,000 ,600 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

Variância total explicada 
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Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa 

1 2,400 47,992 47,992 2,400 47,992 47,992 

2 ,951 19,013 67,005       

3 ,685 13,698 80,703       

4 ,562 11,245 91,947       

5 ,403 8,053 100,000       

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

 

Matriz de componente
a
 

  

Componente 

1 

CM1 ,669 

CM2 ,689 

CM3 ,717 

CM4 ,766 

CM5 ,707 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

 

Associações à marca 
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Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,886 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 2977,726 

gl 28 

Sig. 0,000 

 

Matriz de correlações 

  PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 AM1 AM2 

Correlação PM1 1,000 ,348 ,426 ,418 ,508 ,399 ,481 ,355 

PM2 ,348 1,000 ,456 ,348 ,431 ,439 ,371 ,378 

PM3 ,426 ,456 1,000 ,329 ,363 ,364 ,331 ,389 

PM4 ,418 ,348 ,329 1,000 ,561 ,548 ,438 ,265 

PM5 ,508 ,431 ,363 ,561 1,000 ,551 ,487 ,307 

PM6 ,399 ,439 ,364 ,548 ,551 1,000 ,445 ,299 

AM1 ,481 ,371 ,331 ,438 ,487 ,445 1,000 ,257 

AM2 ,355 ,378 ,389 ,265 ,307 ,299 ,257 1,000 

Sig. (unilateral) PM1   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

PM2 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

PM3 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

PM4 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 

PM5 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

PM6 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 

AM1 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 

AM2 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

 

Matrizes anti-imagem 

  PM1 PM2 PM3 PM4 PM5 PM6 AM1 AM2 

Covariância anti-imagem PM1 ,606 ,006 -,124 -,048 -,122 -,011 -,148 -,097 

PM2 ,006 ,650 -,165 -,003 -,077 -,100 -,064 -,123 

PM3 -,124 -,165 ,672 -,028 -,008 -,039 -,022 -,133 

PM4 -,048 -,003 -,028 ,581 -,147 -,161 -,073 -,013 

PM5 -,122 -,077 -,008 -,147 ,514 -,119 -,085 -,018 

PM6 -,011 -,100 -,039 -,161 -,119 ,562 -,075 -,029 

AM1 -,148 -,064 -,022 -,073 -,085 -,075 ,641 ,003 

AM2 -,097 -,123 -,133 -,013 -,018 -,029 ,003 ,764 

Correlação anti-imagem PM1 ,881
a
 ,009 -,194 -,080 -,218 -,018 -,238 -,143 

PM2 ,009 ,883
a
 -,249 -,004 -,132 -,165 -,100 -,174 

PM3 -,194 -,249 ,879
a
 -,045 -,013 -,064 -,034 -,185 

PM4 -,080 -,004 -,045 ,880
a
 -,269 -,282 -,120 -,019 

PM5 -,218 -,132 -,013 -,269 ,880
a
 -,221 -,147 -,028 

PM6 -,018 -,165 -,064 -,282 -,221 ,886
a
 -,125 -,044 

AM1 -,238 -,100 -,034 -,120 -,147 -,125 ,908
a
 ,004 

AM2 -,143 -,174 -,185 -,019 -,028 -,044 ,004 ,894
a
 

a. Medidas de adequação de amostragem (MSA) 

 

Comunalidades 

  Inicial Extração 
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PM1 1,000 ,510 

PM2 1,000 ,556 

PM3 1,000 ,521 

PM4 1,000 ,514 

PM5 1,000 ,602 

PM6 1,000 ,551 

AM1 1,000 ,581 

AM2 1,000 ,512 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa 

1 3,847 48,093 48,093 3,847 48,093 48,093 

2 ,951 11,891 59,984       

3 ,688 8,598 68,582       

4 ,629 7,866 76,449       

5 ,566 7,074 83,523       

6 ,485 6,062 89,585       

7 ,435 5,435 95,020       

8 ,398 4,980 100,000       

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

 

Matriz de componente
a
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Componente 

1 

PM1 ,714 

PM2 ,675 

PM3 ,649 

PM4 ,717 

PM5 ,776 

PM6 ,742 

AM1 ,694 

AM2 ,609 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

a. 1 componentes extraídos. 

 

Valor de marca da IES 

Teste de KMO e Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,760 

Teste de esfericidade de Bartlett Aprox. Qui-quadrado 1628,203 

gl 6 

Sig. 0,000 

 

Matriz de correlações 

  VM1 VM2 VM3 VM4 

Correlação VM1 1,000 ,671 ,342 ,532 

VM2 ,671 1,000 ,407 ,641 

VM3 ,342 ,407 1,000 ,440 

VM4 ,532 ,641 ,440 1,000 

Sig. (unilateral) VM1   ,000 ,000 ,000 

VM2 ,000   ,000 ,000 

VM3 ,000 ,000   ,000 

VM4 ,000 ,000 ,000   

 

Matrizes anti-imagem 

  VM1 VM2 VM3 VM4 

Covariância anti-imagem VM1 ,531 -,236 -,038 -,085 

VM2 -,236 ,430 -,074 -,194 

VM3 -,038 -,074 ,777 -,157 

VM4 -,085 -,194 -,157 ,536 

Correlação anti-imagem VM1 ,757
a
 -,494 -,059 -,160 

VM2 -,494 ,708
a
 -,128 -,404 

VM3 -,059 -,128 ,858
a
 -,243 

VM4 -,160 -,404 -,243 ,782
a
 

a. Medidas de adequação de amostragem (MSA) 

 

Comunalidades 

  Inicial Extração 

VM1 1,000 ,661 
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VM2 1,000 ,763 

VM3 1,000 ,523 

VM4 1,000 ,692 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

Variância total explicada 

Componente 

Autovalores iniciais Somas de extração de carregamentos ao quadrado 

Total % de variância % cumulativa Total % de variância % cumulativa 

1 2,538 63,461 63,461 2,538 63,461 63,461 

2 ,712 17,808 81,269       

3 ,450 11,243 92,512       

4 ,300 7,488 100,000       

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

 

 

Matriz de componente
a
 

  

Componente 

1 

VM1 ,813 

VM2 ,873 

VM3 ,650 

VM4 ,832 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. 

a. 1 componentes extraídos. 
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APÊNDICE F  

 

ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA 

 

Experiência universitária 

Regression Weights:  

 

             Estimate S.E. C.R. P 

NS5 <--- NS 1       

NS4 <--- NS 0,915 0,038 24,14 *** 

NS3 <--- NS 1,012 0,043 23,759 *** 

NS2 <--- NS 0,822 0,036 23,11 *** 

NS1 <--- NS 0,878 0,043 20,295 *** 

IF3 <--- IF 1,229 0,075 16,357 *** 

IF1 <--- IF 1       

SC4 <--- SC 1,033 0,038 27,062 *** 

SC3 <--- SC 0,905 0,033 27,353 *** 

SC2 <--- SC 0,894 0,037 23,999 *** 

SC1 <--- SC 0,706 0,033 21,203 *** 

SB5 <--- SC 0,78 0,034 22,724 *** 

SB4 <--- SC 0,809 0,035 23,313 *** 

SB3 <--- SC 0,852 0,038 22,241 *** 

SC5 <--- SC 1       

 

Standardized Regression Weights:  

          Estimate 

NS5 <--- NS 0,672 

NS4 <--- NS 0,828 

NS3 <--- NS 0,81 

NS2 <--- NS 0,761 

NS1 <--- NS 0,719 

IF3 <--- IF 0,705 

IF1 <--- IF 0,59 

SC4 <--- SC 0,779 

SC3 <--- SC 0,782 

SC2 <--- SC 0,703 

SC1 <--- SC 0,677 

SB5 <--- SC 0,665 

SB4 <--- SC 0,68 

SB3 <--- SC 0,653 

SC5 <--- SC 0,778 

 

Covariances:  

 

             Estimate S.E. C.R. P 
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NS <--> IF 0,675 0,054 12,453 *** 

NS <--> SC 0,816 0,057 14,426 *** 

IF <--> SC 0,972 0,072 13,528 *** 

eSB5 <--> eSB3 0,662 0,05 13,325 *** 

eSB4 <--> eSB3 0,619 0,049 12,595 *** 

eSB5 <--> eSB4 0,649 0,045 14,386 *** 

eSC1 <--> eSC5 -0,208 0,034 -6,066 *** 

eSC2 <--> eSC4 0,146 0,043 3,435 *** 

eNS3 <--> eNS1 -0,157 0,025 -6,392 *** 

eNS4 <--> eNS1 -0,116 0,022 -5,387 *** 

Correlations:  

          Estimate 

NS <--> IF 0,741 

NS <--> SC 0,688 

IF <--> SC 0,808 

eSB5 <--> eSB3 0,488 

eSB4 <--> eSB3 0,459 

eSB5 <--> eSB4 0,543 

eSC1 <--> eSC5 -0,215 

eSC2 <--> eSC4 0,125 

eNS3 <--> eNS1 -0,281 

eNS4 <--> eNS1 -0,247 

 

Variances:  

  

             Estimate S.E. C.R. P 

NS     0,897 0,072 12,466 *** 

IF     0,926 0,098 9,486 *** 

SC     1,566 0,104 15,038 *** 

eNS5     1,09 0,05 21,99 *** 

eNS4     0,345 0,021 16,447 *** 

eNS3     0,482 0,028 17,381 *** 

eNS2     0,441 0,022 20,335 *** 

eNS1     0,645 0,037 17,637 *** 

eIF3     1,42 0,096 14,854 *** 

eIF1     1,738 0,088 19,801 *** 

eSC3     0,815 0,041 19,778 *** 

eSC2     1,277 0,061 20,969 *** 

eSC1     0,921 0,044 21,072 *** 

eSB5     1,199 0,055 21,816 *** 

eSB4     1,19 0,055 21,642 *** 

eSB3     1,53 0,07 21,949 *** 

eSC4     1,08 0,055 19,476 *** 

eSC5     1,022 0,053 19,104 *** 

 

Squared Multiple Correlations:  

          Estimate 

SC5     0,605 
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SB3     0,426 

SB4     0,463 

SB5     0,443 

SC1     0,458 

SC2     0,495 

SC3     0,611 

SC4     0,607 

IF1     0,348 

IF3     0,496 

NS1     0,517 

NS2     0,579 

NS3     0,656 

NS4     0,685 

NS5     0,451 

 

Factor Score Weights  

  SC IF NS 

SC5 0,183 0,059 0,013 

SB3 0,043 0,014 0,003 

SB4 0,058 0,019 0,004 

SB5 0,045 0,015 0,003 

SC1 0,159 0,051 0,011 

SC2 0,092 0,03 0,006 

SC3 0,171 0,055 0,012 

SC4 0,135 0,043 0,009 

IF1 0,028 0,117 0,013 

IF3 0,043 0,176 0,019 

NS1 0,029 0,06 0,206 

NS2 0,02 0,041 0,14 

NS3 0,032 0,066 0,225 

NS4 0,038 0,079 0,269 

NS5 0,01 0,02 0,069 

 

Model Fit Summary 

     

      CMIN 

     

      
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 40 344,883 80 0 4,311 

Saturated model 120 0 0     

Independence model 15 9329,921 105 0 88,856 

      RMR, GFI 

     

      Model RMR GFI AGFI PGFI 

 Default model 0,075 0,961 0,941 0,641 

 Saturated model 0 1     

 Independence model 0,87 0,264 0,159 0,231 

 

      Baseline Comparisons 
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Model 

NFI RFI IFI TLI 
CFI 

Delta1 rho1 Delta2 rho2 

Default model 0,963 0,951 0,971 0,962 0,971 

Saturated model 1   1   1 

Independence model 0 0 0 0 0 

      Parsimony-Adjusted Measures 

    

      Model PRATIO PNFI PCFI 

  Default model 0,762 0,734 0,74 

  Saturated model 0 0 0 

  Independence model 1 0 0 

  

      NCP 

     

      Model NCP LO 90 HI 90 

  Default model 264,883 211,171 326,146 

  Saturated model 0 0 0 

  Independence model 9224,921 8911,218 9544,925 

  

      FMIN 

     

      Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

 Default model 0,299 0,229 0,183 0,282 

 Saturated model 0 0 0 0 

 Independence model 8,078 7,987 7,715 8,264 

 

      RMSEA 

     

      Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

 Default model 0,054 0,048 0,059 0,152 

 Independence model 0,276 0,271 0,281 0 

 

      AIC 

     

      Model AIC BCC BIC CAIC 

 Default model 424,883 426,006 626,992 666,992 

 Saturated model 240 243,371 846,327 966,327 

 Independence model 9359,921 9360,343 9435,712 9450,712 

 

      ECVI 

     

      Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

 Default model 0,368 0,321 0,421 0,369 

 Saturated model 0,208 0,208 0,208 0,211 

 Independence model 8,104 7,832 8,381 8,104 

 

      HOELTER 

     

      
Model HOELTER HOELTER 
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.05 .01 

   Default model 342 377 

   Independence model 17 18 

    

Comunicação controlada da marca 

Regression Weights: 

   

             Estimate S.E. C.R. P 

ES1 <--- PGES_CFA 0,827 0,041 20,005 *** 

ES2 <--- PGES_CFA 1       

VP4 <--- PRMVP_CFA 1       

VP2 <--- PRMVP_CFA 0,756 0,045 16,843 *** 

NM2 <--- NM_CFA 0,972 0,065 15,021 *** 

NM3 <--- NM_CFA 1,22 0,062 19,55 *** 

NM4 <--- NM_CFA 1,425 0,069 20,722 *** 

NM5 <--- NM_CFA 1,453 0,073 19,918 *** 

NM1 <--- NM_CFA 1       

PNM2 <--- PNM_CFA 1       

PNM1 <--- PNM_CFA 0,628 0,076 8,233 *** 

 

Standardized Regression Weights:  

          Estimate 

ES1 <--- PGES_CFA 0,685 

ES2 <--- PGES_CFA 0,882 

VP4 <--- PRMVP_CFA 0,845 

VP2 <--- PRMVP_CFA 0,585 

NM2 <--- NM_CFA 0,541 

NM3 <--- NM_CFA 0,77 

NM4 <--- NM_CFA 0,858 

NM5 <--- NM_CFA 0,803 

NM1 <--- NM_CFA 0,585 

PNM2 <--- PNM_CFA 0,932 

PNM1 <--- PNM_CFA 0,594 

 

Covariances:  

      

             Estimate S.E. C.R. P 

PGES_CFA <--> PRMVP_CFA 1,29 0,077 16,838 *** 

PGES_CFA <--> NM_CFA 0,63 0,05 12,503 *** 

PGES_CFA <--> PNM_CFA 0,489 0,077 6,39 *** 

PRMVP_CFA <--> NM_CFA 0,74 0,058 12,748 *** 

PRMVP_CFA <--> PNM_CFA 0,818 0,089 9,198 *** 

NM_CFA <--> PNM_CFA 0,463 0,056 8,261 *** 

eNM5 <--> eNM2 -0,2 0,045 -4,458 *** 

 

Correlations:  
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          Estimate 

PGES_CFA <--> PRMVP_CFA 0,759 

PGES_CFA <--> NM_CFA 0,575 

PGES_CFA <--> PNM_CFA 0,227 

PRMVP_CFA <--> NM_CFA 0,621 

PRMVP_CFA <--> PNM_CFA 0,349 

NM_CFA <--> PNM_CFA 0,307 

eNM5 <--> eNM2 -0,16 

 

Variances:  

    

       Estimate S.E. C.R. P 

PGES_CFA 1,562 0,102 15,307 *** 

PRMVP_CFA 1,851 0,135 13,743 *** 

NM_CFA 0,768 0,074 10,35 *** 

PNM_CFA 2,966 0,37 8,023 *** 

eES1 1,21 0,066 18,434 *** 

eES2 0,444 0,064 6,914 *** 

eVP4 0,74 0,092 8,066 *** 

eVP2 2,037 0,098 20,761 *** 

eNM3 0,782 0,04 19,391 *** 

eNM4 0,557 0,037 14,926 *** 

eNM5 0,896 0,051 17,541 *** 

ePNM1 2,14 0,162 13,247 *** 

ePNM2 0,449 0,342 1,313 0,189 

eNM2 1,752 0,079 22,263 *** 

eNM1 1,477 0,066 22,43 *** 

 

Squared Multiple Correlations: 

 

  Estimate 

NM1 0,342 

PNM2 0,868 

PNM1 0,353 

NM5 0,644 

NM4 0,737 

NM3 0,594 

NM2 0,293 

VP2 0,342 

VP4 0,714 

ES2 0,779 

ES1 0,469 

 

Factor Score Weights: 

  PNM_CFA NM_CFA PRMVP_CFA PGES_CFA 

NM1 0,003 0,058 0,013 0,008 

PNM2 0,797 0,011 0,045 -0,002 

PNM1 0,105 0,001 0,006 0 
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NM5 0,009 0,154 0,035 0,022 

NM4 0,012 0,22 0,049 0,031 

NM3 0,008 0,134 0,03 0,019 

NM2 0,004 0,065 0,015 0,009 

VP2 0,007 0,007 0,128 0,029 

VP4 0,027 0,026 0,468 0,106 

ES2 -0,002 0,027 0,176 0,553 

ES1 -0,001 0,008 0,053 0,168 

 

Model Fit Summary 

     

      CMIN 

     

      
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 29 167,848 37 0 4,536 

Saturated model 66 0 0     

Independence model 11 4731,01 55 0 86,018 

      RMR, GFI 

     

      Model RMR GFI AGFI PGFI 

 Default model 0,082 0,974 0,954 0,546 

 Saturated model 0 1     

 Independence model 0,785 0,44 0,329 0,367 

 

      Baseline Comparisons 

     

      
Model 

NFI RFI IFI TLI 
CFI 

Delta1 rho1 Delta2 rho2 

Default model 0,965 0,947 0,972 0,958 0,972 

Saturated model 1   1   1 

Independence model 0 0 0 0 0 

      Parsimony-Adjusted Measures 

    

      Model PRATIO PNFI PCFI 

  Default model 0,673 0,649 0,654 

  Saturated model 0 0 0 

  Independence model 1 0 0 

  

      NCP 

     

      Model NCP LO 90 HI 90 

  Default model 130,848 94,354 174,887 

  Saturated model 0 0 0 

  Independence model 4676,01 4453,915 4905,334 

  

      FMIN 
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Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

 Default model 0,145 0,113 0,082 0,151 

 Saturated model 0 0 0 0 

 Independence model 4,096 4,048 3,856 4,247 

 

      RMSEA 

     

      Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

 Default model 0,055 0,047 0,064 0,143 

 Independence model 0,271 0,265 0,278 0 

 

      AIC 

     

      Model AIC BCC BIC CAIC 

 Default model 225,848 226,457 372,377 401,377 

 Saturated model 132 133,386 465,48 531,48 

 Independence model 4753,01 4753,241 4808,59 4819,59 

 

      ECVI 

     

      Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

 Default model 0,196 0,164 0,234 0,196 

 Saturated model 0,114 0,114 0,114 0,115 

 Independence model 4,115 3,923 4,314 4,115 

 

      HOELTER 

     

      

Model 
HOELTER HOELTER 

   .05 .01 

   Default model 360 413 

   Independence model 18 21 

   

 

E-WOM 

Regression Weights:  

  

             Estimate S.E. C.R. P 

EW1 <--- EWOM 1       

EW3 <--- EWOM 0,774 0,033 23,561 *** 

EW4 <--- EWOM 1,098 0,038 28,697 *** 

EW5 <--- EWOM 0,919 0,037 25,086 *** 

 

Standardized Regression Weights:  

          Estimate 

EW1 <--- EWOM 0,771 

EW3 <--- EWOM 0,702 
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EW4 <--- EWOM 0,878 

EW5 <--- EWOM 0,743 

 

Variances:  

   

             Estimate S.E. C.R. P 

EWOM     1,965 0,134 14,661 *** 

eEW1     1,34 0,073 18,459 *** 

eEW3     1,212 0,059 20,493 *** 

eEW4     0,704 0,059 11,838 *** 

eEW5     1,345 0,069 19,434 *** 

 

Squared Multiple Correlations:  

          Estimate 

EW5     0,552 

EW4     0,771 

EW3     0,492 

EW1     0,595 

 

Factor Score Weights  

       EW5 EW4 EW3 EW1 

EWOM 0,167 0,381 0,156 0,182 

 

Model Fit Summary 

     

      CMIN 

     

      
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 8 2,714 2 0,257 1,357 

Saturated model 10 0 0     

Independence model 4 2052,542 6 0 342,09 

      RMR, GFI 

     

      Model RMR GFI AGFI PGFI 

 Default model 0,018 0,999 0,994 0,2 

 Saturated model 0 1     

 Independence model 1,375 0,481 0,135 0,289 

 

      Baseline Comparisons 

     

      
Model 

NFI RFI IFI TLI 
CFI 

Delta1 rho1 Delta2 rho2 

Default model 0,999 0,996 1 0,999 1 
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Saturated model 1   1   1 

Independence model 0 0 0 0 0 

      Parsimony-Adjusted Measures 

    

      Model PRATIO PNFI PCFI 

  Default model 0,333 0,333 0,333 

  Saturated model 0 0 0 

  Independence model 1 0 0 

  

      NCP 

     

      Model NCP LO 90 HI 90 

  Default model 0,714 0 9,391 

  Saturated model 0 0 0 

  Independence model 2046,542 1901,228 2199,192 

  

      FMIN 

     

      Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

 Default model 0,002 0,001 0 0,008 

 Saturated model 0 0 0 0 

 Independence model 1,777 1,772 1,646 1,904 

 

      RMSEA 

     

      Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

 Default model 0,018 0 0,064 0,846 

 Independence model 0,543 0,524 0,563 0 

 

      AIC 

     

      Model AIC BCC BIC CAIC 

 Default model 18,714 18,783 59,136 67,136 

 Saturated model 20 20,087 70,527 80,527 

 Independence model 2060,542 2060,577 2080,753 2084,753 

 

      ECVI 

     

      Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

 Default model 0,016 0,016 0,024 0,016 

 Saturated model 0,017 0,017 0,017 0,017 

 Independence model 1,784 1,658 1,916 1,784 

 

      HOELTER 

     

      

Model 
HOELTER HOELTER 

   .05 .01 

   Default model 2550 3920 
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Independence model 8 10 

    

 

Co-criação 

Regression Weights:  

  

             Estimate S.E. C.R. P 

CC4 <--- CPCC 1       

CC3 <--- CPCC 0,979 0,041 23,768 *** 

CC2 <--- CPCC 1,005 0,04 24,839 *** 

CC1 <--- CPCC 0,716 0,035 20,338 *** 

CP4 <--- CPCC 0,983 0,037 26,845 *** 

CP3 <--- CPCC 0,752 0,035 21,557 *** 

CP2 <--- CPCC 0,844 0,036 23,295 *** 

CP1 <--- CPCC 0,837 0,041 20,169 *** 

 

Standardized Regression Weights:  

          Estimate 

CC4 <--- CPCC 0,731 

CC3 <--- CPCC 0,652 

CC2 <--- CPCC 0,809 

CC1 <--- CPCC 0,63 

CP4 <--- CPCC 0,853 

CP3 <--- CPCC 0,668 

CP2 <--- CPCC 0,7 

CP1 <--- CPCC 0,636 

Covariances:  

  

             Estimate S.E. C.R. P 

eCC2 <--> eCC1 0,16 0,032 4,962 *** 

eCC3 <--> eCC1 -0,131 0,036 -3,61 *** 

eCP1 <--> eCP3 0,143 0,037 3,888 *** 

eCP1 <--> eCP4 -0,112 0,031 -3,663 *** 

eCP1 <--> eCC1 0,201 0,036 5,643 *** 

eCC4 <--> eCC3 0,224 0,046 4,92 *** 

eCP4 <--> eCC2 -0,149 0,028 -5,392 *** 

eCP3 <--> eCC2 -0,117 0,028 -4,116 *** 

 

Correlations:  

          Estimate 

eCC2 <--> eCC1 0,203 

eCC3 <--> eCC1 -0,107 

eCP1 <--> eCP3 0,136 
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eCP1 <--> eCP4 -0,149 

eCP1 <--> eCC1 0,183 

eCC4 <--> eCC3 0,171 

eCP4 <--> eCC2 -0,276 

eCP3 <--> eCC2 -0,155 

 

Variances:  

   

             Estimate S.E. C.R. P 

CPCC     1,23 0,089 13,876 *** 

eCP1     1,265 0,061 20,852 *** 

eCP2     0,914 0,042 21,639 *** 

eCP3     0,865 0,041 21,125 *** 

eCP4     0,445 0,032 14,113 *** 

eCC4     1,074 0,052 20,827 *** 

eCC3     1,595 0,073 21,97 *** 

eCC2     0,656 0,044 14,882 *** 

eCC1     0,955 0,044 21,593 *** 

 

Squared Multiple Correlations:  

          Estimate 

CC1     0,397 

CC2     0,654 

CC3     0,425 

CC4     0,534 

CP4     0,728 

CP3     0,446 

CP2     0,489 

CP1     0,405 

 

Factor Score Weights  

    

           CC1 CC2 CC3 CC4 CP4 CP3 CP2 CP1 

CPCC 0,025 0,236 0,051 0,081 0,317 0,105 0,091 0,078 

 

Model Fit Summary 

     

      CMIN 

     

      Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 24 33,026 12 0,001 2,752 

Saturated model 36 0 0     

Independence model 8 4334,387 28 0 154,8 

      RMR, GFI 
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Model RMR GFI AGFI PGFI 

 Default model 0,032 0,993 0,978 0,331 

 Saturated model 0 1     

 Independence model 0,876 0,353 0,169 0,275 

 

      Baseline Comparisons 

     

      
Model 

NFI RFI IFI TLI 
CFI 

Delta1 rho1 Delta2 rho2 

Default model 0,992 0,982 0,995 0,989 0,995 

Saturated model 1   1   1 

Independence model 0 0 0 0 0 

      Parsimony-Adjusted Measures 

    

      Model PRATIO PNFI PCFI 

  Default model 0,429 0,425 0,426 

  Saturated model 0 0 0 

  Independence model 1 0 0 

  

      NCP 

     

      Model NCP LO 90 HI 90 

  Default model 21,026 7,604 42,089 

  Saturated model 0 0 0 

  Independence model 4306,387 4093,689 4526,326 

  

      FMIN 

     

      Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

 Default model 0,029 0,018 0,007 0,036 

 Saturated model 0 0 0 0 

 Independence model 3,753 3,728 3,544 3,919 

 

      RMSEA 

     

      Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

 Default model 0,039 0,023 0,055 0,862 

 Independence model 0,365 0,356 0,374 0 

 

      AIC 

     

      Model AIC BCC BIC CAIC 

 Default model 81,026 81,403 202,292 226,292 

 Saturated model 72 72,565 253,898 289,898 

 Independence model 4350,387 4350,512 4390,808 4398,808 

 

      ECVI 

     

      Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
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Default model 0,07 0,059 0,088 0,07 

 Saturated model 0,062 0,062 0,062 0,063 

 Independence model 3,767 3,582 3,957 3,767 

 

      HOELTER 

     

      
Model 

HOELTER HOELTER 

   .05 .01 

   Default model 736 917 

   Independence model 12 13 

    

 

Consciência da marca 

Regression Weights: 

             Estimate S.E. C.R. P 

CM1 <--- CM_CFA 1       

CM3 <--- CM_CFA 1,134 0,095 11,906 *** 

CM4 <--- CM_CFA 0,964 0,083 11,664 *** 

CM5 <--- CM_CFA 1,319 0,111 11,892 *** 

 

Standardized Regression Weights:  

          Estimate 

CM1 <--- CM_CFA 0,523 

CM3 <--- CM_CFA 0,669 

CM4 <--- CM_CFA 0,6 

CM5 <--- CM_CFA 0,64 

 

             Estimate S.E. C.R. P 

eCM1 <--> eCM4 -0,168 0,045 -3,731 *** 

 

Correlations:  

          Estimate 

eCM1 <--> eCM4 -0,153 

 

Variances: 

         

  Estimate S.E. C.R. P 

CM_CFA 0,527 0,072 7,327 *** 

eCM1 1,401 0,074 18,84 *** 

eCM3 0,837 0,054 15,587 *** 

eCM4 0,868 0,052 16,848 *** 
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eCM5 1,321 0,078 16,947 *** 

 

Squared Multiple Correlations 

  

  Estimate 

CM5 0,41 

CM4 0,36 

CM3 0,447 

CM1 0,273 

 

Factor Score Weights  

       CM5 CM4 CM3 CM1 

CM_CFA 0,146 0,187 0,198 0,127 

 

Model Fit Summary 

     

      CMIN 

     

      Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 9 4,024 1 0,045 4,024 

Saturated model 10 0 0     

Independence model 4 727,278 6 0 121,213 

      RMR, GFI 

     

      Model RMR GFI AGFI PGFI 

 Default model 0,023 0,998 0,983 0,1 

 Saturated model 0 1     

 Independence model 0,485 0,722 0,536 0,433 

 

      Baseline Comparisons 

     

      
Model 

NFI RFI IFI TLI 
CFI 

Delta1 rho1 Delta2 rho2 

Default model 0,994 0,967 0,996 0,975 0,996 

Saturated model 1   1   1 

Independence model 0 0 0 0 0 

      Parsimony-Adjusted Measures 

    

      Model PRATIO PNFI PCFI 

  Default model 0,167 0,166 0,166 

  Saturated model 0 0 0 

  Independence model 1 0 0 

  

      NCP 

     

      Model NCP LO 90 HI 90 
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Default model 3,024 0,048 13,328 

  Saturated model 0 0 0 

  Independence model 721,278 636,401 813,549 

  

      FMIN 

     

      Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

 Default model 0,003 0,003 0 0,012 

 Saturated model 0 0 0 0 

 Independence model 0,63 0,624 0,551 0,704 

 

      RMSEA 

     

      Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

 Default model 0,051 0,006 0,107 0,38 

 Independence model 0,323 0,303 0,343 0 

 

      AIC 

     

      Model AIC BCC BIC CAIC 

 Default model 22,024 22,102 67,498 76,498 

 Saturated model 20 20,087 70,527 80,527 

 Independence model 735,278 735,313 755,489 759,489 

 

      ECVI 

     

      Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

 Default model 0,019 0,016 0,028 0,019 

 Saturated model 0,017 0,017 0,017 0,017 

 Independence model 0,637 0,563 0,716 0,637 

 

      HOELTER 

     

      

Model 
HOELTER HOELTER 

   .05 .01 

   Default model 1103 1905 

   Independence model 20 27 

    

 

Associações à marca 

Regression Weights: 

             Estimate S.E. C.R. P 

PM6 <--- AM_CFA 1,263 0,069 18,279 *** 

PM5 <--- AM_CFA 1,264 0,067 19,001 *** 

PM4 <--- AM_CFA 1,081 0,06 18,076 *** 

PM3 <--- AM_CFA 1 0,068 14,714 *** 

PM2 <--- AM_CFA 1,031 0,068 15,078 *** 
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PM1 <--- AM_CFA 1       

 

Standardized Regression Weights:  

          Estimate 

PM6 <--- AM_CFA 0,727 

PM5 <--- AM_CFA 0,784 

PM4 <--- AM_CFA 0,714 

PM3 <--- AM_CFA 0,476 

PM2 <--- AM_CFA 0,553 

PM1 <--- AM_CFA 0,604 

 

Covariances:  

             Estimate S.E. C.R. P 

ePM1 <--> ePM3 0,246 0,041 6,009 *** 

ePM2 <--> ePM3 0,392 0,049 7,995 *** 

 

Correlations:  

          Estimate 

ePM1 <--> ePM3 0,192 

ePM2 <--> ePM3 0,26 

 

Variances:  

             Estimate S.E. C.R. P 

AM_CFA     0,525 0,051 10,347 *** 

ePM1     0,914 0,043 21,065 *** 

ePM2     1,268 0,058 21,774 *** 

ePM3     1,791 0,08 22,444 *** 

ePM4     0,591 0,032 18,634 *** 

ePM6     0,747 0,041 18,184 *** 

ePM5     0,527 0,033 15,736 *** 

 

Squared Multiple Correlations:  

          Estimate 

PM5     0,614 

PM6     0,529 

PM4     0,509 

PM3     0,227 

PM2     0,305 

PM1     0,365 

 

Factor Score Weights  
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  PM5 PM6 PM4 PM3 PM2 PM1 

AM_CFA 0,216 0,152 0,165 0,023 0,066 0,092 

 

Model Fit Summary 

     

      CMIN 

     

      Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 14 34,483 7 0 4,926 

Saturated model 21 0 0     

Independence model 6 2162,601 15 0 144,173 

      RMR, GFI 

     

      Model RMR GFI AGFI PGFI 

 Default model 0,031 0,99 0,971 0,33 

 Saturated model 0 1     

 Independence model 0,586 0,509 0,313 0,364 

 

      Baseline Comparisons 

     

      
Model 

NFI RFI IFI TLI 
CFI 

Delta1 rho1 Delta2 rho2 

Default model 0,984 0,966 0,987 0,973 0,987 

Saturated model 1   1   1 

Independence model 0 0 0 0 0 

      Parsimony-Adjusted Measures 

    

      Model PRATIO PNFI PCFI 

  Default model 0,467 0,459 0,461 

  Saturated model 0 0 0 

  Independence model 1 0 0 

  

      NCP 

     

      Model NCP LO 90 HI 90 

  Default model 27,483 12,793 49,694 

  Saturated model 0 0 0 

  Independence model 2147,601 1998,496 2304,04 

  

      FMIN 

     

      Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

 Default model 0,03 0,024 0,011 0,043 

 Saturated model 0 0 0 0 

 Independence model 1,872 1,859 1,73 1,995 

 

      RMSEA 

     

      Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

 



312 
 

Default model 0,058 0,04 0,078 0,214 

 Independence model 0,352 0,34 0,365 0 

 

      AIC 

     

      Model AIC BCC BIC CAIC 

 Default model 62,483 62,653 133,221 147,221 

 Saturated model 42 42,256 148,107 169,107 

 Independence model 2174,601 2174,674 2204,918 2210,918 

 

      ECVI 

     

      Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

 Default model 0,054 0,041 0,073 0,054 

 Saturated model 0,036 0,036 0,036 0,037 

 Independence model 1,883 1,754 2,018 1,883 

 

      HOELTER 

     

      

Model 
HOELTER HOELTER 

   .05 .01 

   Default model 472 619 

   Independence model 14 17 

   

 

Valor de marca da IES 

Regression Weights:  

  

             Estimate S.E. C.R. P 

VM1 <--- VM 1       

VM2 <--- VM 1,389 0,056 25,028 *** 

VM3 <--- VM 0,972 0,065 14,985 *** 

VM4 <--- VM 1,214 0,05 24,28 *** 

 

Standardized Regression Weights:  

          Estimate 

VM1 <--- VM 0,749 

VM2 <--- VM 0,887 

VM3 <--- VM 0,595 

VM4 <--- VM 0,741 

 

Covariances:  

  

             Estimate S.E. C.R. P 

eVM2 <--> eVM3 -0,25 0,054 -4,638 *** 
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eVM1 <--> eVM3 -0,18 0,046 -3,944 *** 

 

Correlations:  

          Estimate 

eVM2 <--> eVM3 -0,319 

eVM1 <--> eVM3 -0,188 

 

Variances:  

   

             Estimate S.E. C.R. P 

VM     0,825 0,06 13,671 *** 

eVM4     1       

eVM1     0,644 0,037 17,577 *** 

eVM2     0,432 0,048 8,953 *** 

eVM3     1,423 0,085 16,692 *** 

 

Squared Multiple Correlations:  

          Estimate 

VM4     0,549 

VM3     0,354 

VM2     0,787 

VM1     0,562 

 

Factor Score Weights  

       VM4 VM3 VM2 VM1 

VM 0,1 0,138 0,345 0,166 

 

Model Fit Summary 

     

      CMIN 

     

      Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 9 4,555 1 0,033 4,555 

Saturated model 10 0 0     

Independence model 4 1631,263 6 0 271,877 

      RMR, GFI 

     

      Model RMR GFI AGFI PGFI 

 Default model 0,024 0,998 0,98 0,1 

 Saturated model 0 1     

 Independence model 0,793 0,552 0,254 0,331 
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Baseline Comparisons 

     

      
Model 

NFI RFI IFI TLI 
CFI 

Delta1 rho1 Delta2 rho2 

Default model 0,997 0,983 0,998 0,987 0,998 

Saturated model 1   1   1 

Independence model 0 0 0 0 0 

      Parsimony-Adjusted Measures 

    

      Model PRATIO PNFI PCFI 

  Default model 0,167 0,166 0,166 

  Saturated model 0 0 0 

  Independence model 1 0 0 

  

      NCP 

     

      Model NCP LO 90 HI 90 

  Default model 3,555 0,192 14,282 

  Saturated model 0 0 0 

  Independence model 1625,263 1496,152 1761,731 

  

      FMIN 

     

      Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

 Default model 0,004 0,003 0 0,012 

 Saturated model 0 0 0 0 

 Independence model 1,412 1,407 1,295 1,525 

 

      RMSEA 

     

      Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

 Default model 0,055 0,013 0,111 0,332 

 Independence model 0,484 0,465 0,504 0 

 

      AIC 

     

      Model AIC BCC BIC CAIC 

 Default model 22,555 22,633 68,03 77,03 

 Saturated model 20 20,087 70,527 80,527 

 Independence model 1639,263 1639,298 1659,474 1663,474 

 

      ECVI 

     

      Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

 Default model 0,02 0,017 0,029 0,02 

 Saturated model 0,017 0,017 0,017 0,017 

 Independence model 1,419 1,307 1,537 1,419 

 

      HOELTER 
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Model 
HOELTER HOELTER 

   .05 .01 

   Default model 975 1683 

   Independence model 9 12 
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APÊNDICE G  

 

MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS 

 

Modelo inicial 

Regression Weights:  

  

             Estimate S.E. C.R. P 

CM <--- SC -0,098 0,024 -4,161 *** 

CM <--- NS -0,098 0,012 -8,341 *** 

CM <--- IF 0,34 0,04 8,411 *** 

CM <--- PGES 0,24 0,099 2,421 0,015 

CM <--- NM 0,248 0,034 7,346 *** 

CM <--- PNM -0,02 0,008 -2,414 0,016 

CM <--- PRMVP -0,099 0,058 -1,694 0,09 

CM <--- EWOM 0,011 0,012 0,908 0,364 

CM <--- CPCC 0,073 0,017 4,284 *** 

AM <--- SC 0,035 0,018 1,979 0,048 

AM <--- NS -0,019 0,009 -2,183 0,029 

AM <--- IF 0,071 0,03 2,38 0,017 

AM <--- PGES 0,355 0,073 4,838 *** 

AM <--- NM 0,001 0,025 0,044 0,965 

AM <--- PNM -0,007 0,006 -1,216 0,224 

AM <--- PRMVP -0,142 0,043 -3,279 0,001 

AM <--- EWOM 0,038 0,009 4,317 *** 

AM <--- CPCC 0,069 0,013 5,457 *** 

VM <--- CM 0,142 0,033 4,256 *** 

VM <--- AM 1,172 0,039 29,977 *** 

 

Standardized Regression Weights:  

          Estimate 

CM <--- SC -0,19 

CM <--- NS -15,6 

CM <--- IF 15,903 

CM <--- PGES 0,359 

CM <--- NM 0,336 

CM <--- PNM -0,053 

CM <--- PRMVP -0,199 

CM <--- EWOM 0,023 

CM <--- CPCC 0,126 

AM <--- SC 0,078 

AM <--- NS -3,54 

AM <--- IF 3,903 

AM <--- PGES 0,622 

AM <--- NM 0,002 

AM <--- PNM -0,023 
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AM <--- PRMVP -0,333 

AM <--- EWOM 0,095 

AM <--- CPCC 0,139 

VM <--- CM 0,102 

VM <--- AM 0,717 

 

Covariances:  

   

             Estimate S.E. C.R. P 

SC <--> CPCC 0,931 0,046 20,21 *** 

NS <--> CPCC 52,456 3,426 15,313 *** 

IF <--> CPCC 15,687 1,008 15,563 *** 

PGES <--> CPCC 0,732 0,036 20,402 *** 

NM <--> CPCC 0,553 0,031 18,042 *** 

PNM <--> CPCC 0,491 0,053 9,264 *** 

PRMVP <--> CPCC 0,934 0,047 19,755 *** 

EWOM <--> CPCC 0,806 0,047 17,024 *** 

SC <--> EWOM 0,927 0,053 17,433 *** 

NS <--> EWOM 59,38 4,156 14,288 *** 

IF <--> EWOM 17,68 1,221 14,477 *** 

NM <--> EWOM 0,706 0,038 18,483 *** 

PNM <--> EWOM 0,611 0,065 9,35 *** 

PRMVP <--> EWOM 0,994 0,056 17,839 *** 

SC <--> PRMVP 1,101 0,054 20,501 *** 

NS <--> PRMVP 62,404 3,987 15,652 *** 

IF <--> PRMVP 18,665 1,173 15,906 *** 

PGES <--> PRMVP 1,098 0,046 23,691 *** 

NM <--> PRMVP 0,728 0,037 19,713 *** 

PNM <--> PRMVP 0,799 0,063 12,583 *** 

PGES <--> EWOM 0,81 0,043 18,981 *** 

SC <--> PNM 0,629 0,06 10,54 *** 

NS <--> PNM 22,955 4,738 4,845 *** 

IF <--> PNM 6,946 1,389 5,001 *** 

PGES <--> PNM 0,515 0,047 11,058 *** 

NM <--> PNM 0,46 0,042 10,936 *** 

SC <--> NM 0,619 0,034 18,1 *** 

NS <--> NM 39,94 2,665 14,986 *** 

IF <--> NM 11,886 0,783 15,175 *** 

PGES <--> NM 0,627 0,029 21,582 *** 

SC <--> PGES 0,842 0,04 20,812 *** 

NS <--> PGES 50,729 3,035 16,715 *** 

NS <--> IF 2802,257 
116,6

2 
24,029 *** 

SC <--> NS 57,486 3,804 15,112 *** 

IF <--> PGES 15,144 0,893 16,953 *** 

SC <--> IF 17,35 1,121 15,473 *** 

 

Correlations:  

          Estimate 

SC <--> CPCC 0,74 
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NS <--> CPCC 0,505 

IF <--> CPCC 0,515 

PGES <--> CPCC 0,751 

NM <--> CPCC 0,626 

PNM <--> CPCC 0,283 

PRMVP <--> CPCC 0,714 

EWOM <--> CPCC 0,579 

SC <--> EWOM 0,598 

NS <--> EWOM 0,463 

IF <--> EWOM 0,471 

NM <--> EWOM 0,648 

PNM <--> EWOM 0,286 

PRMVP <--> EWOM 0,617 

SC <--> PRMVP 0,756 

NS <--> PRMVP 0,519 

IF <--> PRMVP 0,53 

PGES <--> PRMVP 0,972 

NM <--> PRMVP 0,712 

PNM <--> PRMVP 0,399 

PGES <--> EWOM 0,673 

SC <--> PNM 0,326 

NS <--> PNM 0,144 

IF <--> PNM 0,149 

PGES <--> PNM 0,344 

NM <--> PNM 0,34 

SC <--> NM 0,629 

NS <--> NM 0,491 

IF <--> NM 0,499 

PGES <--> NM 0,822 

SC <--> PGES 0,775 

NS <--> PGES 0,565 

NS <--> IF 1 

SC <--> NS 0,496 

IF <--> PGES 0,576 

SC <--> IF 0,511 

 

Variances: 

     

  Estimate S.E. C.R. P 

SC 1,402 0,058 24,031 *** 

NS 9565,67 398,052 24,031 *** 

IF 821,241 34,174 24,031 *** 

PGES 0,843 0,035 24,031 *** 

NM 0,691 0,029 24,031 *** 

PNM 2,655 0,11 24,031 *** 

PRMVP 1,512 0,063 24,031 *** 

EWOM 1,717 0,071 24,031 *** 

CPCC 1,129 0,047 24,031 *** 

eCM 0,135 0,006 24,031 *** 

eAM 0,074 0,003 24,031 *** 

eVM 0,279 0,012 24,031 *** 
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Squared Multiple Correlations:  

          Estimate 

AM     0,729 

CM     0,64 

VM     0,62 

 

Model Fit Summary 

     

      CMIN 

     

      Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 68 328,472 10 0 32,847 

Saturated model 78 0 0     

Independence model 12 24281,836 66 0 367,907 

      RMR, GFI 

     

      Model RMR GFI AGFI PGFI 

 Default model 1,543 0,955 0,648 0,122 

 Saturated model 0 1     

 Independence model 317,82 0,196 0,05 0,166 

 

      Baseline Comparisons 

     

      
Model 

NFI RFI IFI TLI 
CFI 

Delta1 rho1 Delta2 rho2 

Default model 0,986 0,911 0,987 0,913 0,987 

Saturated model 1   1   1 

Independence model 0 0 0 0 0 

      Parsimony-Adjusted Measures 

    

      Model PRATIO PNFI PCFI 

  Default model 0,152 0,149 0,15 

  Saturated model 0 0 0 

  Independence model 1 0 0 

  

      NCP 

     

      Model NCP LO 90 HI 90 

  Default model 318,472 262,967 381,397 

  Saturated model 0 0 0 

  Independence model 24215,836 23706,708 24731,245 

  

      FMIN 

     

      Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

 Default model 0,284 0,276 0,228 0,33 
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Saturated model 0 0 0 0 

 Independence model 21,023 20,966 20,525 21,412 

 

      RMSEA 

     

      Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

 Default model 0,166 0,151 0,182 0 

 Independence model 0,564 0,558 0,57 0 

 

      AIC 

     

      Model AIC BCC BIC CAIC 

 Default model 464,472 466,021 808,057 876,057 

 Saturated model 156 157,776 550,112 628,112 

 Independence model 24305,836 24306,11 24366,469 24378,469 

 

      ECVI 

     

      Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

 Default model 0,402 0,354 0,457 0,403 

 Saturated model 0,135 0,135 0,135 0,137 

 Independence model 21,044 20,603 21,49 21,044 

 

      HOELTER 

     

      
Model 

HOELTER HOELTER 

   .05 .01 

   Default model 65 82 

   Independence model 5 5 

    

Modelo final 

Maximum Likelihood 

Regression Weights:  

         Estimate S.E. C.R. P 

CM <--- SC -0,11 0,022 -4,907 *** 

CM <--- PGES 0,304 0,094 3,233 0,001 

CM <--- NM 0,245 0,032 7,627 *** 

CM <--- PNM -0,017 0,008 -2,151 0,031 

CM <--- PRMVP -0,132 0,056 -2,348 0,019 

CM <--- CPCC 0,054 0,016 3,299 *** 

AM <--- NS 0,319 0,012 27,163 *** 

AM <--- PGES 0,368 0,039 9,399 *** 

AM <--- PRMVP -0,158 0,027 -5,958 *** 

AM <--- EWOM 0,048 0,007 6,414 *** 

CM <--- IF 0,334 0,033 10,159 *** 

VM <--- CM 0,086 0,037 2,348 0,019 

VM <--- AM 0,735 0,061 12,059 *** 

VM <--- NS 0,259 0,03 8,71 *** 
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VM <--- EWOM 0,072 0,015 4,871 *** 

 

Standardized Regression Weights:  

      Estimate 

CM <--- SC -0,212 

CM <--- PGES 0,457 

CM <--- NM 0,333 

CM <--- PNM -0,045 

CM <--- PRMVP -0,266 

CM <--- CPCC 0,094 

AM <--- NS 0,553 

AM <--- PGES 0,646 

AM <--- PRMVP -0,372 

AM <--- EWOM 0,12 

CM <--- IF 0,465 

VM <--- CM 0,061 

VM <--- AM 0,446 

VM <--- NS 0,273 

VM <--- EWOM 0,109 

 

Covariances:  

         Estimate S.E. C.R. P 

SC <--> CPCC 0,931 0,046 20,21 *** 

CPCC <--> NS 0,698 0,035 19,942 *** 

CPCC <--> IF 0,685 0,033 20,535 *** 

PGES <--> CPCC 0,732 0,036 20,402 *** 

NM <--> CPCC 0,553 0,031 18,042 *** 

PNM <--> CPCC 0,491 0,053 9,264 *** 

PRMVP <--> CPCC 0,934 0,047 19,755 *** 

CPCC <--> EWOM 0,806 0,047 17,024 *** 

SC <--> EWOM 0,927 0,053 17,433 *** 

NS <--> EWOM 0,64 0,04 16,13 *** 

EWOM <--> IF 0,654 0,038 17,201 *** 

NM <--> EWOM 0,706 0,038 18,483 *** 

PNM <--> EWOM 0,611 0,065 9,35 *** 

PRMVP <--> EWOM 0,994 0,056 17,839 *** 

SC <--> PRMVP 1,101 0,054 20,501 *** 

PRMVP <--> NS 0,771 0,04 19,335 *** 

PRMVP <--> IF 0,8 0,039 20,656 *** 

PGES <--> PRMVP 1,098 0,046 23,691 *** 

NM <--> PRMVP 0,728 0,037 19,713 *** 

PNM <--> PRMVP 0,799 0,063 12,583 *** 

PGES <--> EWOM 0,81 0,043 18,981 *** 

SC <--> PNM 0,629 0,06 10,54 *** 

PNM <--> NS 0,29 0,044 6,557 *** 

PNM <--> IF 0,377 0,042 8,919 *** 

PGES <--> PNM 0,515 0,047 11,058 *** 

NM <--> PNM 0,46 0,042 10,936 *** 
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SC <--> NM 0,619 0,034 18,1 *** 

NM <--> NS 0,444 0,026 17,255 *** 

NM <--> IF 0,438 0,024 17,915 *** 

PGES <--> NM 0,627 0,029 21,582 *** 

SC <--> PGES 0,842 0,04 20,812 *** 

PGES <--> NS 0,607 0,03 20,038 *** 

NS <--> IF 0,653 0,03 21,98 *** 

SC <--> NS 0,798 0,039 20,293 *** 

PGES <--> IF 0,616 0,029 21,063 *** 

SC <--> IF 0,919 0,04 22,917 *** 

eCM <--> eAM 0,03 0,003 10,277 *** 

 

Correlations:  

      Estimate 

SC <--> CPCC 0,74 

CPCC <--> NS 0,725 

CPCC <--> IF 0,758 

PGES <--> CPCC 0,751 

NM <--> CPCC 0,626 

PNM <--> CPCC 0,283 

PRMVP <--> CPCC 0,714 

CPCC <--> EWOM 0,579 

SC <--> EWOM 0,598 

NS <--> EWOM 0,539 

EWOM <--> IF 0,587 

NM <--> EWOM 0,648 

PNM <--> EWOM 0,286 

PRMVP <--> EWOM 0,617 

SC <--> PRMVP 0,756 

PRMVP <--> NS 0,692 

PRMVP <--> IF 0,765 

PGES <--> PRMVP 0,972 

NM <--> PRMVP 0,712 

PNM <--> PRMVP 0,399 

PGES <--> EWOM 0,673 

SC <--> PNM 0,326 

PNM <--> NS 0,197 

PNM <--> IF 0,272 

PGES <--> PNM 0,344 

NM <--> PNM 0,34 

SC <--> NM 0,629 

NM <--> NS 0,589 

NM <--> IF 0,62 

PGES <--> NM 0,822 

SC <--> PGES 0,775 

PGES <--> NS 0,73 

NS <--> IF 0,848 

SC <--> NS 0,744 

PGES <--> IF 0,79 
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SC <--> IF 0,913 

eCM <--> eAM 0,317 

 

Variances:  

      Estimate S.E. C.R. P 

SC     1,402 0,058 24,031 *** 

PGES     0,843 0,035 24,031 *** 

NM     0,691 0,029 24,031 *** 

PNM     2,655 0,11 24,031 *** 

PRMVP     1,512 0,063 24,031 *** 

CPCC     1,129 0,047 24,031 *** 

NS     0,821 0,034 24,031 *** 

EWOM     1,717 0,071 24,031 *** 

IF     0,722 0,03 24,031 *** 

eCM     0,136 0,006 24,031 *** 

eAM     0,064 0,003 24,031 *** 

eVM     0,257 0,011 24,031 *** 

 

Squared Multiple Correlations:  

      Estimate 

AM     0,767 

CM     0,636 

VM     0,654 

 

Model Fit Summary 

     

      CMIN 

     Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 64 20,792 14 0,107 1,485 

Saturated model 78 0 0     

Independence model 12 16959,781 66 0 256,966 

      RMR, GFI 

     Model RMR GFI AGFI PGFI 

 Default model 0,006 0,997 0,983 0,179 

 Saturated model 0 1     

 Independence model 0,565 0,176 0,027 0,149 

 

      Baseline Comparisons 

    
Model 

NFI RFI IFI TLI 
CFI 

Delta1 rho1 Delta2 rho2 

Default model 0,999 0,994 1 0,998 1 

Saturated model 1   1   1 

Independence model 0 0 0 0 0 

      Parsimony-Adjusted Measures 

    Model PRATIO PNFI PCFI 
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Default model 0,212 0,212 0,212 

  Saturated model 0 0 0 

  Independence model 1 0 0 

  

      NCP 

     Model NCP LO 90 HI 90 

  Default model 6,792 0 23,142 

  Saturated model 0 0 0 

  Independence model 16893,781 16468,928 17324,916 

  

      FMIN 

     Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

 Default model 0,018 0,006 0 0,02 

 Saturated model 0 0 0 0 

 Independence model 14,684 14,627 14,259 15 

 

      RMSEA 

     Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

 Default model 0,02 0 0,038 0,999 

 Independence model 0,471 0,465 0,477 0 

 

      AIC 

     Model AIC BCC BIC CAIC 

 Default model 148,792 150,249 472,166 536,166 

 Saturated model 156 157,776 550,112 628,112 

 Independence model 16983,781 16984,054 17044,414 17056,414 

 

      ECVI 

     Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

 Default model 0,129 0,123 0,143 0,13 

 Saturated model 0,135 0,135 0,135 0,137 

 Independence model 14,705 14,337 15,078 14,705 

 

      HOELTER 

     
Model 

HOELTER HOELTER 

   .05 .01 

   Default model 1316 1619 

   Independence model 6 7 
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Total Effects  

          IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM 0 0,048 0,319 0 -0,158 0 0 0,368 0 0 0 

CM 0,334 0 0 0,054 -0,132 -0,017 0,245 0,304 -0,11 0 0 

VM 0,029 0,107 0,494 0,005 -0,128 -0,001 0,021 0,296 -0,009 0,735 0,086 

            Standardized Total Effects  

         IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM 0 0,12 0,553 0 -0,372 0 0 0,646 0 0 0 

CM 0,465 0 0 0,094 -0,266 -0,045 0,333 0,457 -0,212 0 0 

VM 0,028 0,163 0,52 0,006 -0,182 -0,003 0,02 0,316 -0,013 0,446 0,061 

            Direct Effects  

          IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM 0 0,048 0,319 0 -0,158 0 0 0,368 0 0 0 

CM 0,334 0 0 0,054 -0,132 -0,017 0,245 0,304 -0,11 0 0 

VM 0 0,072 0,259 0 0 0 0 0 0 0,735 0,086 

            Standardized Direct Effects  

         IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM 0 0,12 0,553 0 -0,372 0 0 0,646 0 0 0 

CM 0,465 0 0 0,094 -0,266 -0,045 0,333 0,457 -0,212 0 0 

VM 0 0,109 0,273 0 0 0 0 0 0 0,446 0,061 

            Indirect Effects  

          IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VM 0,029 0,035 0,235 0,005 -0,128 -0,001 0,021 0,296 -0,009 0 0 
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Standardized Indirect Effects  

         IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VM 0,028 0,054 0,247 0,006 -0,182 -0,003 0,02 0,316 -0,013 0 0 
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Bootstrap 

Regression Weights:  

  Parameter Estimate Lower Upper P 

CM <--- SC -0,11 -0,145 -0,072 0,001 

CM <--- PGES 0,304 0,13 0,473 0,008 

CM <--- NM 0,245 0,175 0,313 0,001 

CM <--- PNM -0,017 -0,03 -0,003 0,045 

CM <--- PRMVP -0,132 -0,24 -0,026 0,041 

CM <--- CPCC 0,054 0,02 0,088 0,012 

AM <--- NS 0,319 0,294 0,344 0,001 

AM <--- PGES 0,368 0,284 0,442 0,001 

AM <--- PRMVP -0,158 -0,208 -0,103 0,001 

AM <--- EWOM 0,048 0,032 0,065 0,001 

CM <--- IF 0,334 0,278 0,394 0,001 

VM <--- CM 0,086 0,006 0,162 0,078 

VM <--- AM 0,735 0,6 0,885 0,001 

VM <--- NS 0,259 0,187 0,317 0,002 

VM <--- EWOM 0,072 0,047 0,097 0,001 

 

Standardized Regression Weights:  

 Parameter Estimate Lower Upper P 

CM <--- SC -0,212 -0,285 -0,14 0,001 

CM <--- PGES 0,457 0,198 0,708 0,008 

CM <--- NM 0,333 0,236 0,423 0,001 

CM <--- PNM -0,045 -0,08 -0,007 0,045 

CM <--- PRMVP -0,266 -0,475 -0,053 0,041 

CM <--- CPCC 0,094 0,034 0,151 0,013 

AM <--- NS 0,553 0,51 0,596 0,001 

AM <--- PGES 0,646 0,486 0,782 0,002 

AM <--- PRMVP -0,372 -0,495 -0,238 0,001 

AM <--- EWOM 0,12 0,083 0,161 0,001 

CM <--- IF 0,465 0,384 0,546 0,001 

VM <--- CM 0,061 0,004 0,115 0,078 

VM <--- AM 0,446 0,37 0,531 0,001 

VM <--- NS 0,273 0,198 0,333 0,002 

VM <--- EWOM 0,109 0,072 0,145 0,001 

 

Covariances:  

   Parameter Estimate Lower Upper P 

SC <--> CPCC 0,93 0,84 1,019 0,001 

CPCC <--> NS 0,697 0,627 0,773 0,001 

CPCC <--> IF 0,684 0,624 0,749 0,001 

PGES <--> CPCC 0,732 0,667 0,796 0,001 

NM <--> CPCC 0,553 0,497 0,612 0,001 

PNM <--> CPCC 0,49 0,41 0,577 0,001 

PRMVP <--> CPCC 0,933 0,847 1,018 0,001 

CPCC <--> EWOM 0,805 0,73 0,891 0,001 
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SC <--> EWOM 0,926 0,843 1,018 0,001 

NS <--> EWOM 0,64 0,573 0,717 0,001 

EWOM <--> IF 0,653 0,593 0,722 0,001 

NM <--> EWOM 0,705 0,644 0,771 0,001 

PNM <--> EWOM 0,61 0,506 0,72 0,001 

PRMVP <--> EWOM 0,993 0,907 1,086 0,001 

SC <--> PRMVP 1,1 1,014 1,199 0,001 

PRMVP <--> NS 0,77 0,696 0,846 0,001 

PRMVP <--> IF 0,799 0,734 0,87 0,001 

PGES <--> PRMVP 1,097 1,021 1,177 0,001 

NM <--> PRMVP 0,727 0,668 0,794 0,001 

PNM <--> PRMVP 0,798 0,702 0,898 0,001 

PGES <--> EWOM 0,809 0,745 0,882 0,001 

SC <--> PNM 0,629 0,535 0,721 0,001 

PNM <--> NS 0,29 0,224 0,359 0,001 

PNM <--> IF 0,376 0,31 0,442 0,001 

PGES <--> PNM 0,514 0,443 0,589 0,001 

NM <--> PNM 0,46 0,394 0,526 0,001 

SC <--> NM 0,619 0,563 0,681 0,001 

NM <--> NS 0,443 0,4 0,493 0,001 

NM <--> IF 0,438 0,397 0,481 0,001 

PGES <--> NM 0,627 0,58 0,678 0,001 

SC <--> PGES 0,841 0,772 0,911 0,001 

PGES <--> NS 0,607 0,551 0,665 0,001 

NS <--> IF 0,652 0,593 0,715 0,001 

SC <--> NS 0,798 0,717 0,875 0,001 

PGES <--> IF 0,616 0,565 0,667 0,001 

SC <--> IF 0,918 0,844 0,993 0,001 

eCM <--> eAM 0,029 0,024 0,036 0,001 

 

Correlations:  

   Parameter Estimate Lower Upper P 

SC <--> CPCC 0,74 0,71 0,766 0,001 

CPCC <--> NS 0,725 0,692 0,755 0,001 

CPCC <--> IF 0,758 0,735 0,782 0,001 

PGES <--> CPCC 0,751 0,725 0,773 0,001 

NM <--> CPCC 0,626 0,589 0,662 0,001 

PNM <--> CPCC 0,283 0,242 0,323 0,001 

PRMVP <--> CPCC 0,714 0,686 0,74 0,001 

CPCC <--> EWOM 0,579 0,541 0,616 0,001 

SC <--> EWOM 0,598 0,559 0,635 0,001 

NS <--> EWOM 0,539 0,499 0,578 0,001 

EWOM <--> IF 0,587 0,55 0,626 0,001 

NM <--> EWOM 0,648 0,611 0,681 0,001 

PNM <--> EWOM 0,286 0,24 0,331 0,001 

PRMVP <--> EWOM 0,617 0,581 0,648 0,001 

SC <--> PRMVP 0,756 0,731 0,78 0,001 

PRMVP <--> NS 0,692 0,66 0,719 0,001 

PRMVP <--> IF 0,765 0,741 0,788 0,001 
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PGES <--> PRMVP 0,972 0,969 0,975 0,001 

NM <--> PRMVP 0,712 0,683 0,74 0,001 

PNM <--> PRMVP 0,399 0,359 0,438 0,001 

PGES <--> EWOM 0,673 0,641 0,701 0,001 

SC <--> PNM 0,326 0,281 0,367 0,001 

PNM <--> NS 0,197 0,154 0,239 0,001 

PNM <--> IF 0,272 0,228 0,314 0,001 

PGES <--> PNM 0,344 0,303 0,386 0,001 

NM <--> PNM 0,34 0,3 0,382 0,001 

SC <--> NM 0,629 0,593 0,661 0,001 

NM <--> NS 0,589 0,553 0,626 0,001 

NM <--> IF 0,62 0,583 0,651 0,001 

PGES <--> NM 0,822 0,803 0,84 0,001 

SC <--> PGES 0,775 0,751 0,796 0,001 

PGES <--> NS 0,73 0,703 0,755 0,001 

NS <--> IF 0,848 0,832 0,863 0,001 

SC <--> NS 0,744 0,715 0,768 0,001 

PGES <--> IF 0,79 0,768 0,809 0,001 

SC <--> IF 0,913 0,902 0,923 0,001 

eCM <--> eAM 0,317 0,26 0,375 0,001 

 

Variances:  

   Parameter Estimate Lower Upper P 

SC     1,401 1,295 1,51 0,001 

PGES     0,842 0,783 0,901 0,001 

NM     0,69 0,643 0,746 0,001 

PNM     2,653 2,524 2,796 0,001 

PRMVP     1,511 1,408 1,622 0,001 

CPCC     1,128 1,032 1,223 0,001 

NS     0,82 0,742 0,908 0,001 

EWOM     1,715 1,615 1,835 0,001 

IF     0,722 0,668 0,78 0,001 

eCM     0,136 0,126 0,149 0 

eAM     0,064 0,058 0,071 0 

eVM     0,256 0,231 0,286 0,001 

 

Squared Multiple Correlations:  

  Parameter Estimate Lower Upper P 

AM     0,767 0,738 0,791 0,002 

CM     0,636 0,6 0,665 0,003 

VM     0,654 0,62 0,683 0,002 
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Total Effects  

          

            Total Effects - Lower Bounds (BC)  

          IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM 0 0,032 0,294 0 -0,208 0 0 0,284 0 0 0 

CM 0,278 0 0 0,02 -0,24 -0,03 0,175 0,13 -0,145 0 0 

VM 0,002 0,083 0,442 0,001 -0,176 -0,004 0,003 0,225 -0,019 0,6 0,006 

            Total Effects - Upper Bounds (BC)  

          IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM 0 0,065 0,344 0 -0,103 0 0 0,442 0 0 0 

CM 0,394 0 0 0,088 -0,026 -0,003 0,313 0,473 -0,072 0 0 

VM 0,054 0,132 0,537 0,012 -0,082 0 0,042 0,381 -0,001 0,885 0,162 

            Total Effects - Two Tailed Significance (BC)  

         IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM ... 0,001 0,001 ... 0,001 ... ... 0,001 ... ... ... 

CM 0,001 ... ... 0,012 0,041 0,045 0,001 0,008 0,001 ... ... 

VM 0,073 0,001 0,001 0,053 0,001 0,049 0,055 0,001 0,062 0,001 0,078 

            Standardized Total Effects  

         

            Standardized Total Effects - Lower Bounds (BC)  

         IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM 0 0,083 0,51 0 -0,495 0 0 0,486 0 0 0 

CM 0,384 0 0 0,034 -0,475 -0,08 0,236 0,198 -0,285 0 0 

VM 0,002 0,128 0,469 0,001 -0,254 -0,008 0,003 0,24 -0,027 0,37 0,004 

            Standardized Total Effects - Upper Bounds (BC)  

         IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM 0 0,161 0,596 0 -0,238 0 0 0,782 0 0 0 
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CM 0,546 0 0 0,151 -0,053 -0,007 0,423 0,708 -0,14 0 0 

VM 0,054 0,2 0,563 0,015 -0,119 0 0,041 0,408 -0,001 0,531 0,115 

            Standardized Total Effects - Two Tailed Significance (BC)  

        IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM ... 0,001 0,001 ... 0,001 ... ... 0,002 ... ... ... 

CM 0,001 ... ... 0,013 0,041 0,045 0,001 0,008 0,001 ... ... 

VM 0,072 0,001 0,001 0,052 0,001 0,048 0,053 0,001 0,063 0,001 0,078 

            Direct Effects  

          

            Direct Effects - Lower Bounds (BC)  

          IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM 0 0,032 0,294 0 -0,208 0 0 0,284 0 0 0 

CM 0,278 0 0 0,02 -0,24 -0,03 0,175 0,13 -0,145 0 0 

VM 0 0,047 0,187 0 0 0 0 0 0 0,6 0,006 

            Direct Effects - Upper Bounds (BC)  

          IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM 0 0,065 0,344 0 -0,103 0 0 0,442 0 0 0 

CM 0,394 0 0 0,088 -0,026 -0,003 0,313 0,473 -0,072 0 0 

VM 0 0,097 0,317 0 0 0 0 0 0 0,885 0,162 

            Direct Effects - Two Tailed Significance (BC)  

         IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM ... 0,001 0,001 ... 0,001 ... ... 0,001 ... ... ... 

CM 0,001 ... ... 0,012 0,041 0,045 0,001 0,008 0,001 ... ... 

VM ... 0,001 0,002 ... ... ... ... ... ... 0,001 0,078 

            Standardized Direct Effects  
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Standardized Direct Effects - Lower Bounds (BC)  

         IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM 0 0,083 0,51 0 -0,495 0 0 0,486 0 0 0 

CM 0,384 0 0 0,034 -0,475 -0,08 0,236 0,198 -0,285 0 0 

VM 0 0,072 0,198 0 0 0 0 0 0 0,37 0,004 

            Standardized Direct Effects - Upper Bounds (BC)  

         IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM 0 0,161 0,596 0 -0,238 0 0 0,782 0 0 0 

CM 0,546 0 0 0,151 -0,053 -0,007 0,423 0,708 -0,14 0 0 

VM 0 0,145 0,333 0 0 0 0 0 0 0,531 0,115 

            Standardized Direct Effects - Two Tailed Significance (BC)  

        IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM ... 0,001 0,001 ... 0,001 ... ... 0,002 ... ... ... 

CM 0,001 ... ... 0,013 0,041 0,045 0,001 0,008 0,001 ... ... 

VM ... 0,001 0,002 ... ... ... ... ... ... 0,001 0,078 

            Indirect Effects  

          

            Indirect Effects - Lower Bounds (BC)  

          IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VM 0,002 0,024 0,194 0,001 -0,176 -0,004 0,003 0,225 -0,019 0 0 

            Indirect Effects - Upper Bounds (BC)  

          IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VM 0,054 0,05 0,283 0,012 -0,082 0 0,042 0,381 -0,001 0 0 
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            Indirect Effects - Two Tailed Significance (BC)  

         IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

CM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

VM 0,073 0,001 0,001 0,053 0,001 0,049 0,055 0,001 0,062 ... ... 

            Standardized Indirect Effects  

         

            Standardized Indirect Effects - Lower Bounds (BC)  

         IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VM 0,002 0,037 0,205 0,001 -0,254 -0,008 0,003 0,24 -0,027 0 0 

            Standardized Indirect Effects - Upper Bounds (BC)  

         IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VM 0,054 0,076 0,298 0,015 -0,119 0 0,041 0,408 -0,001 0 0 

            Standardized Indirect Effects - Two Tailed Significance (BC)  

        IF EWOM NS CPCC PRMVP PNM NM PGES SC AM CM 

AM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

CM ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

VM 0,072 0 0,001 0,052 0,001 0,048 0,053 0,001 0,063 ... ... 
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APÊNDICE H  

 

ASSIMETRIA E CURTOSE 

 

  Moda Mediana Média Assimetria Curtose 

NS1 6,00 6,00 5,98 -1,718 3,625 

NS2 7,00 6,00 6,14 -1,638 3,380 

NS3 6,00 6,00 5,82 -1,300 1,937 

NS4 7,00 6,00 6,08 -1,613 3,530 

NS5 7,00 6,00 5,56 -1,037 ,644 

IF1 6,00 5,00 5,07 -,791 -,162 

IF2 6,00 6,00 5,44 -1,210 ,881 

IF3 6,00 6,00 5,26 -1,021 ,278 

SB1 6,00 6,00 5,33 -,917 ,411 

SB2 6,00 6,00 5,48 -1,287 ,971 

SB3 6,00 5,00 4,98 -,830 ,095 

SB4 6,00 6,00 5,30 -1,067 ,886 

SB5 6,00 5,00 5,16 -,944 ,698 

SC1 6,00 6,00 5,49 -1,095 1,113 

SC2 6,00 5,00 5,06 -,915 ,252 

SC3 6,00 6,00 5,35 -1,106 ,934 

SC4 6,00 5,00 4,98 -,813 -,095 

SC5 5,00 5,00 4,80 -,683 -,174 

PG1 6,00 5,00 5,20 -,704 ,100 

PG2 6,00 6,00 5,49 -1,029 1,107 

PG3 6,00 5,00 4,96 -,733 ,170 

PrM1 7,00 6,00 5,70 -1,481 1,444 

PrM2 6,00 5,00 4,85 -,653 -,306 

PnM1 1,00 2,00 2,61 ,866 -,454 

PnM2 1,00 3,00 3,04 ,498 -,912 

NM1 6,00 6,00 5,36 -1,108 ,847 

NM2 6,00 6,00 5,22 -1,002 ,511 

NM3 6,00 6,00 5,35 -1,077 1,098 

NM4 6,00 5,00 5,16 -,886 ,556 

NM5 5,00 5,00 4,82 -,671 -,065 

VP1 6,00 6,00 5,74 -1,385 2,389 

VP2 5,00 5,00 4,43 -,426 -,634 

VP3 6,00 5,00 4,84 -,627 -,183 

VP4 6,00 5,00 5,01 -,858 ,091 

ES1 6,00 5,00 5,13 -,898 ,462 

ES2 6,00 6,00 5,35 -1,077 ,929 

EW1 6,00 5,00 4,73 -,640 -,546 

EW2 7,00 6,00 5,80 -1,514 2,173 
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EW3 6,00 5,00 5,03 -,722 ,015 

EW4 6,00 5,00 4,80 -,602 -,444 

EW5 6,00 5,00 4,65 -,626 -,374 

CP1 6,00 6,00 5,44 -1,053 ,714 

CP2 6,00 6,00 5,67 -1,268 1,493 

CP3 6,00 6,00 5,48 -1,165 1,867 

CP4 6,00 6,00 5,54 -1,150 1,551 

CC1 6,00 6,00 5,80 -1,452 2,409 

CC2 6,00 6,00 5,32 -1,044 1,050 

CC3 6,00 5,00 4,78 -,704 -,197 

CC4 6,00 5,00 5,15 -,964 ,537 

CM1 6,00 6,00 5,65 -1,258 1,468 

CM2 7,00 7,00 6,28 -2,258 6,059 

CM3 6,00 6,00 5,51 -,979 1,127 

CM4 7,00 6,00 5,98 -1,451 2,416 

CM5 6,00 6,00 5,49 -1,232 1,178 

PM1 6,00 6,00 5,70 -1,119 1,472 

PM2 6,00 6,00 5,36 -,989 1,010 

PM3 6,00 5,00 5,06 -,815 ,273 

PM4 7,00 6,00 6,03 -1,326 1,869 

PM5 7,00 6,00 5,99 -1,462 2,325 

PM6 6,00 6,00 5,65 -1,193 1,586 

AM1 6,00 5,00 5,23 -,969 ,641 

AM2 7,00 6,00 5,69 -1,454 2,014 

VM1 7,00 6,00 6,00 -1,548 2,528 

VM2 7,00 6,00 5,75 -1,278 1,172 

VM3 6,00 6,00 5,31 -1,012 ,787 

VM4 6,00 6,00 5,52 -1,259 1,247 
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APÊNDICE I  

 

ANÁLISE DE CONFIABILIDADE CAMPO-PILOTO 

 

Núcleo do serviço 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,771 5 

 

Instalações físicas 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,815 3 

 

Serviços da biblioteca 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,809 5 

 

Serviço dos colaboradores 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,818 5 

 

Propaganda 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,705 3 
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Promoção monetária 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,737 2 

 

Promoção não monetária 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,807 2 

 

Nome da marca 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,867 5 

 

Valor percebido 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,795 4 

 

Escopo do serviço 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,703 2 

 

E-WOM 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,821 5 
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Comportamento de participação 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,760 4 

 

Comportamento de cidadania 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,720 4 

 

Consciência da marca 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,794 5 

 

Personalidade da marca 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,801 6 

 

Associação à marca 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,741 2 

 

Valor de marca da IES 

Estatísticas de confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach N de itens 

,811 4 
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ANEXO A 

 

ESCALAS ORIGINAIS 

 

Consciência da Marca Escala 

Christodoulides; Cadogan, Veloutsou (2015) 

I am generally aware of this brand. 

I am aware of this brand. 

I am quite familiar with this brand. 

I have heard of this brand. 

Most people are aware of this brand. 

Ican recognize this brand among other brands. 

Pinar et al. (2014) 

The university is well-known. 

The university’s logo is instantly recognizable. 

The university is among the first to come to mind 

when one thinks of all universities in the country. 

Yoo e Donthu (2001) 
I can recognize X among other competing brands. 

I am aware of X. 

 

Associações à Marca Escala 

Personalidade da marca 
Buil; Martínez e De 

Chernatony (2013) 

Brand X has a personality. 

Brand X is interesting. 

I have a clear image of the type of person who would 

use the brand X. 

 

Associações à Marca Yoo e Donthu (2001) 

Some characteristics of X come to my mind quickly. 

I can quickly recall the symbol or logo of X. 

I have difficulty in imagining X in my mind. 

 

Experiência Universitária do Estudante com a 

Marca 

Escala 

Serviço Essencial Grace e O’Cass (2005) 

The core service provided by this (store/bank) suits 

my needs. 

The core service provided by this (store/bank) is 

reliable. 

I can depend on this (store/bank) to provide good 

core service. 

This (store/bank) provides quality core service. 

The core service provided by this (store/bank) is 

superior.  

Instalações Físicas Pinar et al. (2014) 

The university has state-of-art computer labs.  

The university has modern classrooms.  

The university has modern gym facilities. 

Serviços da Biblioteca Pinar et al. (2014) 

The university has quality library resources (e.g. 

online databases, journals, books, etc.). 

The university provides student tutoring services.  

The library offers a comfortable study environment.  

The library personnel are helpful. 

The library personnel are polite in responding to 

student questions.  

The library personnel are knowledgeable. 

Serviço dos 

Colaboradores 

Elsharnouby (2015) e 

Grace e O’Cass (2005) 

The faculty members are highly competent in their 

respective subject matter.  

The faculty members with students in a caring 

manner. 

The faculty members respond promptly to students’ 

requests for assistance.  

The faculty members show a sincere interest in 
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solving students’ problems.  

The faculty members show a positive attitude toward 

students.  

The faculty members are available for consultation.  

The faculty members communicate information 

clearly to students.  

The faculty members provide students with feedback 

on assignments in an adequate time.  

The faculty members provide students with detailed 

feedback on assignments. 

I receive prompt attention from this (store/bank)’s 

employees. 

Employees of this (store/bank) are always willing to 

help me. 

The employees of this (store/bank) are never too busy 

to respond to my requests. 

I can trust the employees of this (store/bank). 

I feel safe in my transactions with this (store/bank)’s 

employees. 

Employees of this (store/bank) are polite. 

Employees of this (store/bank) give me personal 

attention. 

 

Comunicação Controlada da Marca Escala 

Propaganda 
Buil; Martínez e De 

Chernatony (2013) 

The advertisements for brand X are creative. 

The advertisements for brand X are original. 

The advertisements for brand X are different from the 

advertisements for competing brands of PC. 

Promoção Monetária 
Buil; De Chernatony e 

Martínez (2011) 

Brand X frequently offers price discounts 

Brand X often uses price discounts 

Brand X uses price discounts more frequently than 

competing brands of PC 

Promoção Não Monetária 
Buil; De Chernatony e 

Martínez (2011) 

Brand X frequently offers gifts 

Brand X often uses gifts 

Brand X uses gifts more frequently than competing 

brands of PC 

Nome da Marca 
Grace e O’Cass (2005) e 

Gonçalves (2009) 

The brand name of this (store/bank) tells me a lot 

about what to expect from this (store/bank). 

The brand name of this (store/bank) tells me a lot 

about this (store/bank). 

The brand name of this (store/bank) means something 

to me. 

The brand name of this (store/bank) sends a message 

to me about the (store/bank). 

The brand name of this (store/bank) tells me 

everything I need to know about this service. 

O nome desta Universidade me diz muito sobre o que 

esperar do serviço dela. 

O nome desta Universidade me diz muito sobre ela. 

O nome desta Universidade tem algum significado 

para mim. 

O nome desta Universidade transmite uma mensagem 

precisa e clara sobre ela. 

O nome desta Universidade me diz tudo o que eu 

preciso saber sobre o seu serviço 

Valor Percebido Grace e O’Cass (2005) 

This (store/bank)’s services are reasonably priced. 

This (store/bank) offers value for money. 

This (store/bank) provides a good service for the 

price. 
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Using this (store/bank) is economical. 

Oliveira (2013) 

Vale a pena gastar dinheiro com os serviços de 

telefonia cellular da marca X. 

Considerando os serviços de telefonia cellular, a 

marca X é uma boa compra. 

Considerando o que se paga pela marca X, recebe-se 

muito mais do que se paga. 

Eu considero que a marca X é um bom negócio por 

caisa dos benefícios que oferece. 

Escopo de Serviço Grace e O’Cass (2005) 

This (store/bank) has up-to-date facilities. 

This (store/bank)’s physical facilities are visually 

attractive. 

This (store/bank)’s employees have a neat and 

welldressed appearance. 

The appearance of the physical facilities of this 

(store/bank) is in keeping with the type of service 

provided. 

As instalações desta Universidade são visualmente 

atrativas. 

A aparência das instalações desta Universidade está de 

acordo com o tipo de serviço oferecido. 

Os funcionários desta Universidade tem boa 

aparência. 

 

e-WOM Escala 

Casidy e Wymer (2015) 

I offer favorable comments and information about my 

university to others without being asked. 

When people outside of my university ask about the 

university, I make favorable comments. 

When students at my university talk about the 

university, I make favorable comments. 

Casidy (2014) 

I like talking about my university to my friends. 

I like helping potential students by providing them 

with information about my university and its courses. 

 

Co-criação Escala 

Comportamento de 

Participação 
Elsharnouby (2015) 

I clearly explain what I want the employee (service 

provider) to do. 

I give the employee (service provider) proper 

information. 

I provide necessary information so that the employee 

(service provider) can perform his or her duties. 

I answer all the employee’s service-related questions. 

I tend to perform all the tasks that are required (e.g. 

fill out forms). 

I adequately complete all the expected behavior (e.g. 

being physically present on time). 

I follow the employee’s (service provider’s) 

instructions or orders. 

Comportamento de 

Cidadania 
Elsharnouby (2015) 

HB1: I assist other students if they need my help when 

getting/ using university services. 

HB2: I help other students if they seem to have 

problems with university services. 

HB3: I teach other students to use the university 

services correctly. 

HB4: I give advice to other students regarding 

university services. 
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Valor de Marca da IES Escala 

Yoo; Donthu e Lee (2000) 

It makes sense to buy X instead of any other brand, 

even if they are the same. 

Even if another brand has same features as X, I would 

prefer to buy X.  

If there is another brand as good as X, I prefer to buy 

X.  

If another brand is not different from X in any way, it 

seems smarter to purchase X. 
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