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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar a relação entre os fatores determinantes para a 

satisfação dos alunos de mestrado e doutorado em engenharia de produção no Brasil. Foi 

realizado um levantamento bibliográfico nacional e internacional que possibilitou a 

construção de uma fundamentação teórica pautada na discussão entre os temas: satisfação, 

lealdade, barômetros de satisfação, e ensino da pós-graduação. O modelo estrutural 

selecionado por meio do embasamento teórico, European Customer Satisfaction Index – ECSI 

contemplou as dimensões de Imagem, Expectativas, Valor Percebido, Qualidade Percebida, 

Satisfação Geral e Lealdade. Para atingir o objetivo principal de pesquisa foram estabelecidas 

11 hipóteses de pesquisa, cada uma representando a relação de um dos fatores da satisfação 

discente. Quanto aos aspectos metodológicos, trata-se de uma pesquisa descritiva, de corte 

transversal com abordagem quantitativa. A coleta de dados teve abrangência nacional 

realizada através de uma survey baseado no ECSI com 34 questões aplicado em 35 programas 

de pós-graduação em Engenharia de Produção. Foram obtidas 588 observações válidas 

tratadas aplicando a análise fatorial exploratória e modelagem de equações estruturais com 

aplicação dos softwares IBM® SPSS® statistics 21.0 e IBM® SPSS® Amos 18.0. O estudo 

atendeu a todos os critérios estatísticos para sua validação além de apresentar um índice de 

ajustamento moderado e satisfatório. Após algumas adaptações, constatou-se que o modelo 

ECSI apresenta-se adequado para aferir a satisfação dos alunos de pós-graduação mantendo 

todos os construtos observados no modelo original. O teste de hipóteses confirmou sete das 

11 hipóteses propostas, com rejeição para H3, H4, que tratavam da relação entre o conceito de 

imagem sobre a satisfação e da imagem sobre a lealdade ambos não significantes. Igualmente, 

os resultados apontaram a não confirmação das hipóteses (H7) influência da qualidade 

percebida sobre o valor percebido e (H9) influencia da qualidade percebida sobre a lealdade. 

Outrossim, quando as variáveis de qualidade do conceito CAPES foram integradas ao modelo 

o mesmo demonstrou estabilidade estatística, entretanto as correlações negativas indicam uma 

dissociação entre a avaliação da CAPES e a satisfação dos discentes. Finalmente os resultados 

sugerem uma forte relação entre as expectativas dos estudantes e a satisfação. Este projeto foi 

estruturado em quatro partes: introdução, revisão da literatura, procedimentos metodológicos 

e por fim, apresentam-se as analises e discussão dos resultados, considerações finais e 

referências. 
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ABSTRACT 

 

The present study aimed at analyzing the relationship between determining factors for masters 

and doctoral production engineering student satisfaction in Brazil. A national and 

international bibliographic survey was conducted to enable construction of a theoretical 

framework based on a discussion of satisfaction, loyalty, satisfaction levels, and graduate 

teaching. The structural model selected was the European Customer Satisfaction Index – 

ECSI, which analyzed the following dimensions: Image, Expectations, Perceived Value, 

Perceived Quality, Overall Satisfaction and Loyalty. To analyze the primary research 

objective, 11 study hypotheses were established, each representing the relationship of one of 

the student satisfaction factors. With respect to the methodological aspects, this is a 

descriptive cross-sectional study with a quantitative approach. Data were collected nationwide 

using a 34-item ECSI questionnaire applied in 35 production engineering graduate programs. 

A total of 588 responses were obtained and subjected to exploratory factorial analysis and 

structural equation modeling, applying IBM® SPSS® statistics 21.0 and IBM® SPSS® Amos 

18.0 software. The study met all statistical criteria for its validation, in addition to exhibiting a 

moderate and satisfactory adjustment index. After a number of adaptations, the ECSI was 

suitable for measuring the satisfaction of graduate students, maintaining all the constructs 

contained in the original model. The hypothesis test confirmed seven of the 11 hypotheses 

proposed; H3 and H4, which dealt with the relationship between the concept of image and 

satisfaction and between image and loyalty, respectively, were rejected for being non-

significant. Likewise, the results showed the non-confirmation of hypothesis H7, the influence 

of perceived quality on perceived value and H9, the influence of perceived quality on loyalty. 

Moreover, when the CAPES quality variables were integrated to the model, it demonstrated 

statistical stability; however, negative correlations indicate dissociation between CAPES 

assessment and student satisfaction. Finally, the results suggest a strong relationship between 

student expectations and satisfaction. This paper was divided into four parts: introduction, 

literature revision, methodological procedures, concluding with analyses and discussion of 

results, final considerations and references 

 

Keywords: Graduate Program. Satisfaction. Students. Production Engineering. European 

Customer Satisfaction Index. Structural Equation Modeling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O reconhecimento da importância do ensino superior como estratégia para o 

desenvolvimento econômico e social proporcionou significativas mudanças no ensino 

superior brasileiro nas últimas décadas. Especialmente, as reformas políticas e diretrizes para 

educação impactaram o relacionamento entre as instituições de Ensino Superior, o Estado e a 

sociedade, que passaram a atuar cooperativamente a fim de garantir o crescimento sustentável 

do Ensino Superior.  

A expansão do ensino superior no Brasil, impulsionada por um articulado conjunto 

de políticas publicas e inclusão social aumentou o acesso pelo crescimento da oferta de vagas 

pelas Instituições de Ensino Superior - IES em todo país e consequentemente as IES 

adquiriram maior visibilidade social e competitividade.  

A vantagem competitiva era um conceito raramente encontrado no ensino superior 

antes da década de noventa, entretanto o cenário atual exige que as IES reconheçam que estão 

inseridas em um nicho do mercado onde é necessário manter elevados índices de qualidade e 

satisfação para garantir o financiamento público e privado (OLDFIELD e BARON, 2000). 

Em nível de pós-graduação Stricto Sensu o Brasil iniciou suas atividades 

relativamente tarde com a criação da CAPES em 1951 com o objetivo de executar a política 

nacional de pós-graduação. Apesar disto, especialmente quanto ao número de programas e 

titulados vem apresentando crescimento linear: em 2015 titulou 54.924 mestres, 18.625 

doutores e possuía 3.931 programas em funcionamento. A expansão dos programas de pós-

graduação ao longo dos anos concorre para o incremento da produção científica nacional, e 

para a melhoria da qualidade do serviço educacional fornecido pelas IES com a inserção de 

novos mestres, doutores e especialistas na academia brasileira. (CIRANI, BRITO, e 

CAMPANARIO, 2015; PNE, 2016; SANTOS NETO, 2016).  

As Instituições de Ensino, tanto públicas quanto privadas, possuem o objetivo de 

prestar serviços educacionais de qualidade, uma vez que o aperfeiçoamento da educação dos 

alunos e a formação bem-sucedida são os motivos da existência de instituições de ensino 

superior (CAPES, 2017b). E é através as avaliações institucionais, de face externa e interna, 

com o levantamento de dados sobre a instituição, discentes e docentes que se pode avaliar a 

efetividade e qualidade do curso e das IES no tocante ao cumprimento de sua finalidade 

(NASCIMENTO, BERNARDES, SOUSA E LOURENÇO, 2016). 
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No Brasil, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES 

- é o órgão responsável pela formação de recursos humanos, controle, avaliação e gestão dos 

programas e cursos de pós-graduação stricto sensu.  

As diretrizes e normas da CAPES contemplam em seus eixos avaliativos: a proposta 

do programa; o corpo docente; o corpo discente, teses e dissertações; a produção intelectual; a 

inserção social e internacionalização preterindo de sua avaliação os indicadores de satisfação 

dos alunos. Embora sua atuação nos programas de pós-graduações especificamente quanto à 

avaliação de qualidade dos referidos cursos e programas obtenha reconhecimento 

internacional por sua excelência e robustez, o processo de avaliação desperta muitas críticas 

entre a comunidade acadêmica (CAPES, 2017c; NUNES, 2013; VOGEL 2016). 

Não obstante aos esforços empreendidos pela CAPES no aperfeiçoamento e 

qualidade dos programas de pós-graduação, Grasel (2000) afirma que a qualidade e melhoria 

do ensino superior brasileiro estão intrinsicamente ligadas à identificação e atenção aos 

fatores que explicam o nível de qualidade das instituições: instalações, serviços acadêmicos, 

qualificação docente, metodologia de ensino, oferta de vagas, atendimento das expectativas 

dos alunos e outros. 

É necessário que as instituições de ensino atendam aos requisitos de qualidade 

estabelecidos pelos órgãos reguladores e estejam preparadas por meio da inovação 

tecnológica e estreitamento das relações com os alunos para as exigências da 

contemporaneidade. Assim poderão realmente promover durante o processo de formação o 

desenvolvimento cognitivo, vocacional, pessoal, social e cultural de seus discentes 

(SCHLEICH, POLYDORO e SANTOS 2006). 

Borges (2011) e Marcuzzo (2013) consideram que a satisfação do aluno não é 

somente um indicador de qualidade, mas é um componente da aprendizagem uma vez, quando 

satisfeito, o aluno estabelece uma série de conexões que favorecem e impactam o processo 

educativo. 

 Douglas e McClelland (2007) e Wilkins e Balakrishnan (2013) defendem que, 

apesar de satisfação e qualidade serem abordados de maneira interligada, são na verdade 

construtos distintos e assim devem ser tratados a fim de que se possa observar a relação que 

os construtos exercem um sobre o outro. 

 Os primeiros achados a respeito da satisfação acadêmica disponíveis na literatura 

foram obtidos por Berdie (1944) na Universidade de Minissota onde foram aplicados 310 

questionários com alunos da área de tecnologia. Os resultados apontaram uma relação 

significativa entre o desempenho acadêmico e satisfação daqueles alunos com o curso. 
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 Ao longo dos anos, centenas de pesquisadores propuseram-se a investigar a 

satisfação dos alunos contribuindo para um robusto arcabouço teórico sobre a temática. Os 

trabalhos perpassam diversas áreas do conhecimento como psicologia, marketing e engenharia 

assim como adotam perspectivas e critérios difusos entre si, o que por sua vez dificulta a 

criação de um barômetro internacional para aferir a satisfação de estudantes. 

Na tentativa de validar indicadores que possibilitem comparações entre instituições, 

estados e países, alguns autores adotaram o ECSI - European Customer Satisfaction Index 

para aferir a satisfação nas IES (ALVES e RAPOSO, 2007; BROWN e MAZZAROL, 2009; 

CHIANDOTTO et al., 2007; EURICO et al.,  2015; MARTENSEN et al., 2000; PEREIRA et 

al., 2016). 

No Brasil, destacam-se dentre outras, a pesquisa de Santos Neto (2016) que buscou 

validar um modelo para avaliação da satisfação dos alunos dos cursos de Engenharia de 

Produção de Instituições de Ensino Superior Privadas; o trabalho de Cavalheiro et. al (2014) 

que testou o ECSI em uma IES; os achados de Vieira, Milach e Huppes (2008) em que a 

metodologia de modelagem de equações estruturais foi aplicada na análise da satisfação de 

alunos do curso de Ciências Contábeis; Schleich, Polydoro e Santos (2006) que propôs uma 

escala de satisfação com a experiência acadêmica e a investigação de Gonçalves, Guerra e 

Moura (2004) que aplicaram o ACSI American Customer Satisfaction Index a uma IES de 

Minas Gerais. 

Apesar de a literatura apresentar inúmeras pesquisas sobre satisfação no âmbito da 

graduação, verifica-se uma escassez de estudos que buscam mensurar a satisfação dos alunos 

em pós-graduações. Em termos de garantia da qualidade, as entidades são avaliadas de forma 

regular pela qualidade dos seus serviços acadêmicos e sua capacidade de mantê-los e 

melhora-los (HASAN, et al. 2009).  

A avaliação da qualidade educacional carece de modelos pertinentes e abrangentes que 

contemplem as perspectivas dos discentes, uma vez que o aluno satisfeito com o seu curso, 

instituição e serviços, transmite o seu último olhar sobre a qualidade interna percebida da 

instituição e tende a influenciar positivamente a percepção que a sociedade e futuros 

estudantes têm a seu respeito, fomentando a demanda por seus cursos, entretanto, a percepção 

negativa tem o efeito inverso (FERNANDES; ROSS; MERAJ, 2013; GUTIÉRREZ; 

CAMBLOR, 2007; MURCIA; MIRALLES, 2016). 

Assim, essa pesquisa visa responder essa lacuna na literatura dando continuidade aos 

estudos desta temática através de uma abordagem quantitativa, com amplitude nacional 
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objetivando validar estatisticamente um modelo teórico pautado no Índice de Satisfação 

Europeu ECSI por meio da modelagem de equações estruturais. 

 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

A maior parte do conhecimento científico e tecnológico no país é desenvolvida no 

interior das universidades, especificamente no interior das pós-graduações. (CAPES 2017d; 

VOGEL, 2016). Consequentemente, o crescimento dos indicadores de produção científica, 

titulados, cursos e programas da pós-graduação brasileira têm contribuído substancialmente 

para a autonomia cientifica e tecnológica do país adquirindo cada vez mais prestígio e 

notoriedade na comunidade acadêmica internacional.  

Verificar a satisfação dos discentes que contribuem para manutenção e ascensão 

deste cenário é de fundamental importância para as IES, pois colabora para uma reflexão 

sobre os métodos de ensino assim como podem subsidiar políticas e práticas para a melhoria 

da qualidade dos cursos. 

Ao vislumbrar o contexto da pós-graduação brasileira e pertinência do tema, surge 

uma questão central ainda não respondida pela literatura: Quais os fatores determinantes 

para a satisfação dos alunos de pós-graduação stricto sensu em engenharia de produção 

no Brasil? 

 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

Com base no problema de pesquisa ora estabelecido, foram formulados os seguintes 

objetivos: 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

 

A fim de responder a problemática proposta, o objetivo geral deste trabalho é 

analisar a relação entre os fatores determinantes para a satisfação dos alunos de mestrado e 

doutorado em engenharia de produção no Brasil. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

O desdobramento do objetivo geral se dá por intermédio dos seguintes objetivos 

específicos: 

 Identificar quais são os fatores chaves no processo de satisfação dos alunos de 

mestrado e doutorado dos programas de pós-graduação em engenharia de Produção no Brasil; 

 Validar o modelo estrutural European Customer Satisfaction Index ECSI e 

testar suas hipóteses no contexto do ensino da pós-graduação; 

 Verificar as relações entre os fatores determinantes da satisfação; 

 Investigar os coeficientes dos parâmetros do modelo estrutural integrando o 

conceito de Qualidade CAPES dos programas. 

 

 

1.3 RELEVANCIA E JUSTIFICATIVA 

 

 

O Sistema Nacional de Pós-Graduação do Brasil – SNPG conta com 4256 

Programas, distribuídos em 49 Áreas de Avaliação. Dentre as grandes áreas estabelecidas pelo 

SNPG, a área de engenharias III compreende programas de mestrado e doutorado acadêmico 

e mestrado profissional nas áreas de engenharia mecânica; produção; aeroespacial; 

aeronáutica; gestão; petróleo; oceânica; naval; energia e planejamento estratégico; pesquisa 

operacional; automotiva e automobilística. Em termos de número de programas, a área das 

Engenharias III é a oitava maior da CAPES e a maior entre as engenharias, contando com 128 

programas.  

A consistência e amplitude do Sistema Nacional de Pós-Graduação - SNPG tornam-

se ainda mais relevantes quando consideramos o surgimento tardio dos programas de pós-

graduação no país, mais especificamente, a pós-graduação stricto sensu na área de engenheira 

de produção que teve seu marco inicial no ano de 1976, Estado do Rio de Janeiro, por meio 

do Parecer nº 3279/1976 do CFE - Conselho Federal de Educação (BRASIL, 1976). 

Atualmente, encontram-se em funcionamento no Brasil, 47 programas de pós-

graduação em Engenharia de Produção, classificados em 34 mestrados acadêmicos, 13 

mestrados profissionais e 21 doutorados; distribuídos em 75 cursos pelo território brasileiro; o 

que corresponde a 36% dos programas que compõem a área de avaliação engenharias 

III(CAPES, 2017e).  
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A maioria dos estudos referente à pós-graduação brasileira tratam das políticas 

públicas de ensino superior, à estrutura dos programas de pós-graduação, avaliação dos cursos 

e corpo docente. Entre os estudos que enfocam diretamente os discentes, encontram-se temas 

como: a identificação do perfil de estudantes de áreas específicas: Barbosa et al., (2009); 

Hortale, et al., (2014) e Oliveira e Siqueira (2010); vieses comportamentais e vocacionais: 

Mattos,(2007) ; Schilling ( 2006) e  Silva (2016); satisfação discentes de cursos específicos 

Alcântara et.al. (2012); Cavalheiro et. al (2014); Gonçalves Filho, Guerra e Moura (2004); 

Mainardes e Domingues, (2010); Marcuzzo (2013); Rodrigues e Liberato 2016; Santos (2016) 

e Vieira, Milach e Huppes (2008). 

Convém ressaltar que um número expressivo destes estudos estão voltados à área da 

saúde como, por exemplo, as pesquisas de  Barbosa et al., (2009) e Hortale, et al, (2014); 

ciências sociais e humanas: Laham (2016); Schleich, Polydoro e Santos (2006) e Silva (2016); 

o que sugere a necessidade de pesquisas em outras áreas do conhecimento como ciências 

exatas e engenharias, por exemplo. 

Este contexto aliado às reflexões pessoais da pesquisadora quanto às incertezas, 

indefinições e expectativas vivenciadas ao decorrer do curso de pós-graduação em engenharia 

de produção, culminou em um tema e problema de pesquisa de interesse, os quais são aqui 

apresentados. Assim, a partir do aprofundamento na literatura sobre antecedentes e 

consequências da satisfação na pós-graduação, foram identificados elementos que afirmassem 

acerca da relevância do estudo e os possíveis caminhos teóricos e metodológicos a seguir. 

Hortale et al. (2014); Mattos (2007) e Silva (2016), reiteram a importância do 

desenvolvimento de estudos sistemáticos que foquem o estudante da pós-graduação em suas 

diversas áreas, objetivando apresentar e discutir as expectativas, motivações, satisfação e 

percepções dos discentes. 

Corroborando com estes autores, Astin (1993) considera que a satisfação dos 

estudantes é um fenômeno sutil, porém complexo de se mensurar diretamente sem uma 

análise dos fatores que a causam. Assim, as verificações dos pressupostos que antecedem a 

satisfação tornam-se relevantes para compreender o que leva à satisfação e qual o 

comportamento futuro de um discente satisfeito. 

O nível de satisfação dos discentes em relação ao seu curso e instituição, podem 

contribuir para que os estudantes tenham a oportunidade de expressar sua opinião acerca de 

seus cursos, possibilite uma reflexão dos alunos sobre como o aprendizado está sendo 

repassado, e permite que as instituições realizem benchmark com outras instituições,  
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construindo indicadores que contribuam para o aperfeiçoamento da imagem e reputação da 

instituição junto ao mercado educacional e sociedade de forma geral (ROWLEY, 2003). 

Os indicadores de satisfação dos alunos abrangem toda a experiência acadêmica e 

também aspectos mais específicos relacionados à qualidade do ensino, componentes 

curriculares, relacionamento com os professores e colegas, administração, instalações e 

recursos da universidade, além da percepção do estudante sobre o ambiente acadêmico e 

intelectual da instituição sendo assim considerada multidimensional (ASTIN, 1993; 

SOARES, VASCONCELOS, ALMEIDA, 2002).  

Identificar os fatores que precedem a satisfação e lealdade dos alunos com os seu 

curso e instituição, evidencia os aspectos que devem ser analisados com o propósito de 

procurar a melhoria contínua dos programas de ensino (MARTENSEN et al., 2000). Dessa 

forma, os resultados obtidos podem servir como indicadores de tomada de decisão para os 

gestores das instituições que se atentam a satisfação dos seus discentes e com as 

consequências que a ausência dela pode gerar. 

De acordo com Serenko (2011), as instituições que possuem taxas elevadas de 

satisfação discentes, possuem maior índice de matrícula e procura, tem menos evasão, os 

alunos apresentam melhores rendimentos, a probabilidade de inadimplência é reduzida, e forte 

propensão à lealdade. 

A avaliação institucional emerge como um instrumento importante que expõe os 

pontos-chaves e percalços, propiciando a obtenção de informações necessárias para o 

reconhecimento e compreensão das causas dos sucessos e fracassos na gestão da instituição 

(BORTOLOTTI et al., 2012). Ademais, cria um significativo mecanismo para a sociedade 

realizar comparações de desempenho entre as instituições. 

 Em resposta a necessidade de mensuração de múltiplos fatores simultaneamente, 

surgiram os índices nacionais de satisfação, que procuraram mensurar a satisfação e a 

propensão à lealdade (FORNELL, 1992; MARTENSEN, GRONHOLDT, ESKILDSEN e 

KRISTENSEN, 2000). Os resultados obtidos com a aplicação de modelos de mensuração 

multidimensionais para mensurar a satisfação têm se revelado eficientes e cada vez mais 

comuns como indicadores do desempenho das IES (ALVES e RAPOSO, 2007 e 2009; 

CASSEL e EKLOF, 2001; MARTENSEN et al., 2000).  

Para os fins que se destinam essa pesquisa, optou-se por adotar European Customer 

Satisfaction Index ECSI em detrimento dos demais modelos disponíveis por considerar sua 

estrutura e fatores latentes mais consistentes com o universo acadêmico a fim de delinear o 
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mais completamente possível os fatores latentes determinantes para a qualidade e satisfação 

dos programas educacionais de pós-graduação stricto sensu. 

No âmbito acadêmico, o estudo confirma seu caráter inovador face à amplitude do 

universo de pesquisa, uma vez que a mesma contemplará todos os programas e cursos de 

mestrado e doutorado acadêmico em engenharia de Produção no país, tornando-se uma 

importante contribuição para o arcabolso teórico sobre a temática. 

Do ponto de vista prático, as informações deste estudo poderão contribuir para o 

entendimento e minimizar evasão atendendo as diretrizes do PNPG - Plano Nacional de Pós-

Graduação 2011-2020 como também é possível afirmar que os resultados fornecerão 

feedbacks para os programas de pós-graduação acerca dos aspectos mais positivos e das 

principais dificuldades enfrentadas pelos alunos durante os cursos de mestrado e doutorado, 

possibilitando eventuais mudanças que visem potencializar a experiência dos alunos. 

 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

 

Este projeto de pesquisa encontra-se estruturado em quatro capítulos e seus 

apêndices, com o intuito de gerar maior clareza para as discussões abordadas e fornecer 

subsídios para responder os objetivos de pesquisa. 

O primeiro capítulo é a presente introdução que delimita os temas a serem abordados 

no estudo quais sejam: pós-graduação, satisfação discente, barômetros de satisfação e 

modelagem de equações estruturais. Frente à proposição da junção destas temáticas, surge o 

problema de pesquisa, e consequentemente o objetivo geral e específicos do estudo. A 

relevância e justificativa de escolha dos temas também são apresentadas neste capítulo assim 

como esta breve apresentação da estrutura da pesquisa. 

O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica da pesquisa, em que são 

elencadas as principais correntes teóricas sobre os temas fundamentais para o estudo. Em um 

primeiro momento, explora a temática da satisfação e lealdade discente, fatores determinantes 

e os barômetros de satisfação, conceitos e aplicações no contexto educacional e principais 

pesquisas na área são debatidos neste capítulo.  Em seguida é apresentado o panorama da pós-

graduação no Brasil, o processo de avaliação da qualidade do ensino e caracterização da área 

de engenharia de produção. 

O terceiro capítulo apresenta os procedimentos metodológicos do estudo, 

caracterização e delineamento da pesquisa, população e amostra, procedimento de coleta e 
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análise de dados. Neste capítulo também será apresentada a modelagem de equações 

estruturais, caracterização das etapas adotadas para a aplicação do método através da 

utilização do software AMOS®, e por fim é exposto o modelo conceitual e as hipóteses de 

pesquisa. 

Finalmente, o quarto capítulo é composto pela apresentação e analise dos dados da 

pesquisa, inicialmente com a caracterização da amostra e verificação dos pressupostos para 

execução da modelagem de equações estruturais, aplicação da Analise Fatorial Exploratória e 

Confirmatória. Posteriormente descreve-se a aceitação ou rejeição das hipóteses da pesquisa 

juntamente com a avaliação do modelo estrutural integrado ao conceito de qualidade Capes. 

 Por fim o capítulo cinco encerra esta dissertação apresentando as considerações finais 

da autora, as limitações da pesquisa, e propostas para possíveis trabalhos futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Este capítulo tem como objetivo realizar um resgate teórico sobre os temas que esta 

pesquisa se propõe a investigar e propiciar amparo teórico para a análise dos dados 

posteriormente. A fundamentação teórica, proposta neste projeto, contempla a discussão dos 

temas: satisfação e lealdade, seus barômetros e por fim a pós-graduação brasileira; São 

relacionadas importantes definições, conceitos e perspectivas de autores de cada um dos 

temas ora estabelecidos. 

 

 

2.1 A SATISFAÇÃO E LEALDADE DISCENTE 

 

 

Ao longo dos últimos anos, inúmeros fatores têm estimulado a investigação na área 

da satisfação, sendo apontadas várias razões para que as instituições de Ensino Superior 

considerem a satisfação dos estudantes como uma medida da qualidade. Em primeiro lugar, 

porque oferece uma perspectiva de um dos principais atores do processo educativo. Depois, 

porque estudos dessa natureza permitem a identificação dos pontos de melhoria do processo 

educativo, alocando de forma eficiente os recursos, contribuindo para melhoria na qualidade 

(HARVEY, 2001). 

 Uma das primeiras investigações acerca dessa temática foi realizada por Berdie 

(1944) onde o autor investigou as relações entre a satisfação dos alunos de engenharia e 

performance acadêmica. Verificou ainda as correlações entre satisfação e gênero, concluindo 

que nenhum dos fatores investigados possuía relação estatisticamente superior aos demais, 

sugerindo então estudos futuros com variáveis múltiplas e amplitude de amostragem. 

 Duas décadas depois, Beltz, Klingensmith e Menne (1969) se propuseram a 

desenvolver um instrumento de coleta de dados para aferição da Satisfação de Estudante 

Universitário – College Student Satisfaction Questionnaire - CSSQ, os autores validaram o 

questionário constituído de 70 itens de resposta likert de 5 pontos distribuídos por 5 

subgrupos: compensação, vida social, condições de trabalho, reconhecimento e qualidade 

educativa aceitando ainda uma pontual global da escala. 

 Após inúmeras pesquisas nesse campo, Aitken (1982) buscou modelar as variáveis: 

satisfação acadêmica, retenção, desempenho e qualidade de vida do estudante. A amostra do 

estudo contemplou 892 acadêmicos da universidade de Massachusetts. Os resultados 

mostram-se consistentes e o modelo foi validado estatisticamente para aferição da satisfação 
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dos alunos podendo, portanto, ser aplicados em outras instituições como também acrecido de 

outras variáveis latentes. 

Oliver (1993,1997) desenvolveu modelos, que têm sido aplicados ao Ensino Superior, 

nos quais a operacionalização da satisfação é concebida como uma resposta avaliativa do 

estudante baseada num processo cognitivo e afetivo.  

Segundo esses autores, no processo cognitivo o estudante compara as suas 

expectativas com o desempenho do serviço, pelo que a extensão em que são concretizadas 

essas expectativas está diretamente relacionada com o grau da satisfação por ele 

experimentada. Assim, se o desempenho não alcançar as expectativas o estudante ficará 

insatisfeito, mas se excedê-las ficará altamente satisfeito.  

No contexto educacional, os alunos satisfeitos com os serviços oferecidos pelas 

instituições que eles estão vinculados, tendem a influenciar positivamente a percepção que a 

sociedade e futuros estudantes têm a seu respeito, fomentando a demanda por seus cursos, 

entretanto, a percepção negativa tem o efeito inverso (GUTIÉRREZ e CAMBLOR, 2007). 

No entanto, nestes estudos verifica-se que a relação entre os atributos afetivos e a 

satisfação é complexa pelo que é apontada a necessidade de pesquisas para clarificar a 

natureza das interações entre as respostas afetivas e cognitivas nas decisões da satisfação, o 

que não pode ser observado de forma direta, devendo ser mensurada a partir da observação de 

variáveis secundárias que se relacionam com ela (ANDERSON, FORNELL e LEHMANN, 

1994; FORNELL et al.,1996). 

Embora uma corrente de autores considere essencial a verificação da satisfação 

estudantil, há também controvérsia sobre o quanto a teoria da satisfação do cliente pode ser 

aplicada aos estudantes do ensino superior. Isso ocorre porque alguns escritores rejeitam a 

noção de aluno como cliente (BARRETT, 1996; JOHNSON, 1998), outros aceitam que os 

alunos sejam consumidores baseados no cliente (BROCATO; POTOCKI, 1996). Nesta 

pesquisa, consideramos firmemente o aluno como cliente do serviço no ensino superior. 

Na perspectiva do aluno como cliente dos serviços acadêmicos, a satisfação pode ser 

entendida como uma variável que envolve a experiência subjetiva do estudante e sua 

percepção do valor dessa experiência educacional durante toda sua trajetória acadêmica, 

constituindo um processo dinâmico, uma vez que pode ser afetada pelas características dos 

estudantes e, também, pelas experiências educacionais vivenciadas no curso de graduação 

(ASTIN, 1993; SCHLEICH, POLYDORO E SANTOS, 2006). 

Em outras palavras, podemos dizer que satisfação estudantil é uma resposta afetiva por 

um período de tempo. Ela resulta, segundo Palácio, Meneses e Pérez (2002), da avaliação dos 
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serviços pedagógicos e de apoio aos estudos ofertados aos discentes. A avaliação de medida 

aplicada ao ensino para averiguar a satisfação de alunos quanto ao curso é essencial para as 

instituições de educação, pois proporciona uma reflexão sobre os métodos didáticos 

empregados, bem como fornece subsídios para a melhoria da qualidade do ensino dos cursos 

oferecidos pela instituição (ANDRADE; TAVARES; VALLE, 2000; NAVARRO, 

IGLESIAS e TORRES, 2005). 

Corroborando com a assertiva, Helgesen e Nesset (2007) afirmam que a satisfação é 

um antecedente positivo da lealdade do discente com a instituição representando um indicador 

expressivo para o sucesso do curso ou IES. Nesse caso, concerne ressaltar que as atitudes 

positivas derivadas dos provedores dos serviços educacionais, podem levar a um aumento da 

retenção e lealdade dos alunos. 

De acordo com Oliver (1999) e Douglas, McClelland e Davies (2008) estudantes leais 

são estudantes satisfeitos, em decorrência do contentamento dos discentes com os serviços 

educacionais fornecidos pelas IES a que estão vinculados, no tocante ao curso e as 

correspondentes experiências necessárias.  

A lealdade pode ser conceituada como o compromisso que um indivíduo assume de 

tornar a escolher determinado serviço e de recomendá-lo a outros (OLIVER, 1999). Ou seja, 

refere-se à disposição que os discentes terão em recomendar a IES para outros estudantes, e o 

anseio em relatar fatos positivos sobre sua instituição e o desejo de retornar posteriormente 

em um estudo continuado. 

Um aluno leal pode continuar apoiando sua instituição acadêmica, seja de forma 

financeira ou com a divulgação boca a boca para os potenciais estudantes e para a sociedade 

de forma geral. A lealdade dos clientes não pode ser compreendida apenas como mais uma 

estatística, deve ser entendida como a consequência que integra todas as dimensões que 

envolvem a prestação de serviço, e mensura o desempenho desta em criar valor para seu 

consumidor, e dessa forma, originando um ciclo virtuoso de rentabilidade, reconhecimento e 

valorização da imagem corporativa (ALVES e RAPOSO, 2010; DOUGLAS, 

MCCLELLAND e DAVIES, 2008 e OLIVER, 1999). 

Apesar da multiplicidade de modelos disponíveis na literatura, cada um deles partindo 

de premissas complementares ou diferentes, não existe uma teoria singular que prevaleça 

sobre as demais no sentido de avaliar o grau de satisfação dos estudantes, que explique como 

se deve medi-la e como os seus resultados serão interpretados. 

A satisfação do aluno não é somente um indicador de qualidade, mas é em si mesma, 

um componente da aprendizagem, uma vez que quando o aluno está satisfeito, estão presentes 



30 

fatores, como o aumento de confiança, que também têm impacto na qualidade do processo  

educativo. Harvey (2001) afirma cinco razões principais pelas quais uma instituição se 

beneficiaria de um investimento na satisfação e lealdade dos estudantes: 1 - Demonstra o 

compromisso da instituição com seus principais atores: os alunos; 2- Centra-se na experiência 

de aprendizagem do estudante; 3 - Ele fornece um conjunto claro de procedimentos para um 

processo de melhoria contínua da qualidade e 4- Ele garante que as decisões estratégicas de 

gestão são baseadas em informações confiáveis e válidas sobre as preocupações dos alunos e 

5-  Ele fornece um meio de benchmarking contra o qual o progresso ao longo do tempo pode 

ser avaliado. 

 

 

2.2 MENSURAÇÃO DA SATISFAÇÃO 

 

 

Durante anos o conceito de satisfação baseou-se fundamentalmente no paradigma da 

não confirmação das expectativas. Esse paradigma considera que o processo de avaliação 

resulta da comparação das expectativas iniciais como o desempenho percebido sobre 

determinado produto ou serviço. O resultado dessa comparação pode se apresentar de três 

maneiras: desconfirmação negativa, quando o produto ou serviços é pior do que o esperado; 

desconfirmação positiva, quando é melhor do que o esperado e; simples confirmação ou 

desconfirmação zero, quando simplesmente ocorre o esperado (ANDERSON e SULLIVAN, 

1993; OLIVER, 1980). 

Embora o paradigma da não confirmação mantenha posição de referência nas 

pesquisas sobre satisfação, outras dimensões foram incorporadas ao processo como, por 

exemplo, as respostas emocionais e cognitivas, consequentes da satisfação como lealdade, 

reclamações e retenção de clientes, resultando inúmeras pesquisas ao longo dos anos com 

objetivo de conceituar e operacionalizar a satisfação e seus atributos (FORNELL et al., 1996; 

OLIVER 1980, 1981; 1997; ZEITHAML, BERRY e PARASURAMAN, 1988; 

WESTBROOK e OLIVER 1981). 

Segundo Marchetti e Prado (2004) as pesquisas sobre satisfação podem ser 

classificadas em três grandes grupos de avaliação da satisfação: o primeiro contempla os 

modelos baseados na desconformidade de expectativas, o segundo diz respeito aos modelos 

fundamentados na multiplicidade de indicadores e por fim, encontram-se modelos mais 

complexos baseados em modelagem estruturais. 
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As pesquisas baseadas na desconformidade das expectativas apresenta uma 

abordagem por meio de uma avaliação algébrica, em que, por meio de escores individuais 

pode-se calcular escores agregados, dependendo da estrutura dimensional que se está 

desenvolvendo (OLIVER, 1981; ZEITHAML, BERRY E PARASURAMAN, 1988).   

Outra corrente de autores baseia suas pesquisas na avaliação da satisfação através de 

múltiplos indicadores. Essa forma de mensuração fundamenta-se nos resultados de pesquisas 

que avaliaram as influências da atribuição, da equidade, da desconformidade e da resposta 

afetiva sobre a satisfação (OLIVER, 1980, 1997; OLIVER e WESTBROOK, 1993; 

WESTBROOK e OLIVER, 1991). 

Na avaliação multidimensional, cada item é indicador de um construto formador da 

Satisfação com peso semelhante. A premissa é que cada construto seja unidimensional de 

forma que o Escore Global de Satisfação possa ser obtido pela soma simples dos escores 

indicados em cada um dos itens da escala (MARCHETTI e PRADO, 2001,2004; OLIVER 

1997). 

As linhas de pesquisas mais recentes, centram-se na observação da satisfação por 

meio da modelagem em que a satisfação é um atributo que não pode ser avaliado diretamente, 

ou seja, os modelos utilizam-se de variáveis latentes, construtos que não podem ser 

observados diretamente e que são representados ou medidos a partir de outros indicadores. 

Com essa abordagem, pode-se avaliar a satisfação com medidas mais robustas, possibilitando 

inclusive aplicabilidade do modelo em diferentes setores, por meio da sumarização dos 

indicadores de satisfação ponderados pela contribuição efetiva de cada indicador no modelo 

global, como, por exemplo, os índices nacionais de satisfação (ANDERSON; FORNELL; 

LEHMANN, 1994; FORNELL, 1996; JOHNSON et al. 2001). 

O elevado número de pesquisas realizadas sobre satisfação e as várias abordagens 

metodológicas para sua avaliação têm dificultado a escolha entre as diversas alternativas de 

mensuração desses construtos. Apesar de não haver consenso sobre os modelos utilizados 

para medir satisfação, entende-se que os consumidores e clientes de um produto ou serviço 

estão sempre avaliando de alguma forma o que estão utilizando, cabendo aos pesquisadores 

identificarem e testarem as variáveis utilizadas no processo (OLIVER, 1997).  
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2.3 OS ÍNDICES DE SATISFAÇÃO NACIONAIS 

 

 

Com o objetivo de obter um indicador global de satisfação dos clientes, diversos 

países desenvolveram barômetros para aferir e comparar a satisfação. Os Índices Nacionais de 

Satisfação de Clientes cooperam para formação de um panorama dos resultados de uma 

economia, região ou organização, como também contribuem para padronizar as aferições de 

qualidade e satisfação. 

Os modelos mensuram a qualidade dos bens e dos serviços tornando-se um índice de 

desempenho econômico, tão importante como a taxa de emprego, o PIB e a taxa de inflação, 

sendo, portanto, um indicador para se avaliar o bem-estar e a competitividade dos países. 

(ANDERSON; FORNELL; LEHMANN, 1994; JOHNSON et. al 2001) 

Numa perspectiva histórica, o primeiro índice de satisfação do cliente com 

abrangência nacional para compras e consumos de bens e serviços, foi o Swedish Customer 

Satisfaction Barometer - SCSB (FORNELL, 1992), desenvolvido em 1989 contemplou 32 

dos principais ramos de atividades da Suécia tendo Claes Fornell como seu principal 

idealizador. 

Entre seus principais atributos, o SCSB foi desenvolvido para prover comparações de 

indústrias; previsões de desempenho de longo prazo; respostas quanto a questões de 

sensibilidade de diversas empresas e indústrias à satisfação do consumidor; os efeitos da 

qualidade e do preço; o impacto das expectativas do consumidor; o aumento necessário da 

qualidade para reter consumidores insatisfeitos dentre outras (JOHNSON et al., 2001). 

 A Figura 1 exibe a representação gráfica do modelo SCSB, e estabelece as relações de 

causa e efeito entre os construtos onde a satisfação é a variável central tendo como 

antecedentes a percepção do cliente quanto ao desempenho percebido do produto ou serviço e 

as expectativas com relação a este desempenho enquanto que as reclamações e lealdade são 

apresentadas como variáveis consequentes da satisfação (JOHNSON et al., 2001). 
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Figura 1 - Índice Nacional de Satisfação da Suécia – SCSB 

 

Fonte: Johnson, Gustafsson, Andreassen, Lervik e Cha, 2001. 

 

 

 Cinco anos mais tarde, em 1992, a associação de marketing do governo alemão 

patrocinado pela Deutsche Post AG desenvolveu o German Customer Satisfaction Barometer 

DKB - modelo Alemão de satisfação do cliente, nomeadamente, Deutsche Kundenbarometer. 

Aplicado há 36 ramos de atividade no âmbito publico e privado, sua metodologia difere 

substancialmente dos modelos nacionais de satisfação uma vez que ignora a estreita relação 

entre a operacionalização empírica dos construtos e sua conceituação teórica (HANSEN e 

THURAU, 1999). 

 O objetivo inicial da pesquisa foi mensurar a satisfação dos clientes com mais de 16 

anos de idade com os produtos e serviços fornecidos por empresas de diferentes indústrias 

bem como os efeitos sobre reincidência de compra e fidelidade de clientes. O barômetro 

alemão não é baseado em um modelo estrutural, a satisfação é mensurada por meio de uma 

abordagem item-a-item, os clientes são questionados sobre os atributos específicos do setor 

(simpatia dos colaboradores, confiabilidade, competência, disponibilidade dos produtos, entre 

outros). Alguns autores apontam que, os atributos do barômetro alemão, explicam apenas 

30% da satisfação (BRUHN E GRUND, 2000; HANSEN E THURAU, 1999). 

 Em 1994, como resultado da parceria entre a Escola de Negócios da Universidade 

de Michigan, a Sociedade Americana para a Qualidade e a Consultoria Internacional Fornell. 

Surgiu o ACSI - American Customer Satisfaction Index – Índice Americano de satisfação dos 

clientes. O modelo foi concebido para ser representativo da economia do País como um todo, 

por isso abrange os sete principais setores econômicos dos Estados Unidos, a saber: 1) 

Indústrias de bens não duráveis; 2) Indústrias de bens duráveis; 3) Transportes/ 
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Comunicações/Utilidades; 4) Varejo; 5) Setor financeiro/Seguros; 6) Serviços; 7) 

Administração pública/Governo (FORNELL, 1992, 1996; JOHNSON et al. 2001). 

 Para cada organização, as maiores em cada um dos setores descritos anteriormente, 

são coletados dados dos clientes finais por meio de questionário estruturado com 15 questões 

que versam sobre os seis construtos latentes do modelo (Expectativas, Qualidade Percebida, 

Valor, Satisfação, Reclamações e Lealdade) e oito demográficas (FORNELL et al., 1996; 

JOHNSON et al., 2001). 

 O modelo pretende oferecer uma base de mensuração uniforme e comparável para a 

satisfação global do cliente, além de apontar relações de tal construto com seus principais 

antecedentes e consequentes. Johnson et al. (2001) afirma que a estrutura do ACSI baseia-se 

fundamentalmente no SCSB acrescido do construto qualidade percebida, concebido como 

diferente do construto valor percebido e a adição de medidas para a expectativa do cliente,  

conforme pode ser observado na Figura 2. 

 

Figura 2 – Índice Nacional de Satisfação Americano ACSI 

 

Fonte: Johnson, Gustafsson, Andreassen, Lervik e Cha, 2001 

 

 Fornell et al. (1996) e Johnson (2001) argumentam que a inclusão da qualidade 

percebida e do valor percebido no modelo ACSI fornecem importantes fundamentos para o 

reconhecimento de que a Satisfação global do cliente não pode ser medida diretamente, sendo 

uma variável latente que requer múltiplos indicadores na sua mensuração. O resultado mais 

imediato e tangível da operacionalização desse modelo é um índice da variável latente da 
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satisfação global do cliente, em termos genéricos o suficiente para comparação entre 

organizações, ramos de atividades, setores e nações. 

  De forma muito semelhante ao modelo ACSI, em 1996 surgiu o índice Norueguês 

de Satisfação norwegian customer satisfaction barometer – NSCB, o modelo estrutural 

apresentam as seis variáveis latentes do modelo ACSI acrescido do construto Imagem da 

empresa como pode ser observado na Figura 3. O construto imagem relaciona-se com o nome 

da empresa e a relação afetiva que os clientes têm em relação à empresa. A imagem neste 

modelo é antecedente da satisfação do cliente e da fidelidade (JOHNSON et al., 2001). 

 Andreassen e Lindestad (1998) arguem que a imagem tem sido modelada como 

âncora psicológica que afeta percepções de qualidade, satisfação e fidelidade do cliente. 

Segundo os autores, existe uma correlação positiva entre imagem corporativa e a intenção de 

compra do cliente.  

 

Figura 3 – Índice Norueguês de Satisfação do cliente - NSCB 

 

Fonte: Adaptado de Johnson et al.,(2001) 

 

 Convergindo com a aplicação destes modelos, que parecia funcionar bem na Suécia, 

na Alemanha, Estados Unidos e Noruega, em 1996 a Comissão Europeia, solicitou ao 

Movement Français pour la Qualité um estudo de viabilidade para que pudesse desenvolver 

um índice nacional europeu de satisfação dos consumidores, tendo como pressuposto a 

experiência dos índices conquistados por outros países (JOHNSON, et al., 2001; 

GRONHOLDT, MARTENSEN e KRISTENSEN 2000). 
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Assim, com adoção de 12 países europeus, nomeadamente Bélgica, Dinamarca, 

Espanha, Finlândia, França, Grécia, Islândia, Itália, Reino Unido, Suécia, Suíça e Portugal 

nasceu o Índice Nacional de Satisfação Europeu, European Customer Satisfaction Index – 

ECSI - que consiste em um modelo conceitual com seis variáveis latentes (imagem, 

expectativas, qualidade percebida, valor, satisfação e lealdade), que visam fornecer uma 

perspectiva dos antecedentes e precedentes da satisfação (EKLOF e WESTLUND, 2000; 

KRISTENSEN, MARTENSEN e GRONHOLDT, 2000; JOHNSON, et al., 2001) 

 

Figura 4 – Índice Europeu de Satisfação do cliente - ECSI 

 

Fonte: Eklof e Westlund , 2000 

 

A Comissão Técnica Europeia desenvolveu a metodologia ECSI, baseou-se nos 

requisitos considerados essenciais na satisfação como comparabilidade, confiabilidade, 

robustez e abordagem de modelagem estrutural (EKLOF & WESTLUND , 2000).  

O modelo descrito na Figura 4 é composto de sete variáveis latentes ditas não 

observáveis: imagem, expectativas, qualidade percebida em serviços, qualidade percebida em 

produtos, valor percebido, satisfação e lealdade. Cada uma das variáveis é descrita por três a 

seis variáveis de medição (FORNELL, 1992). A exigência de precisão é que R2 de satisfação 

do cliente deve ser de pelo menos 0,65, ou seja, o modelo deve ser capaz de explicar pelo 
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menos 65% do que impulsiona a satisfação do cliente (FORNELL, 1992; OSTERGAARD, 

KRISTENSEN, 2006). 

Johnson et al. (2001), afirma que as diferenças mais significativas entre o modelo 

ACSI e ECSI estão nas variáveis imagem e reclamações e na subdivisão do construto de 

qualidade percebida, em que, o ECSI relaciona qualidade com hardware como sendo a 

qualidade do produto e o software relaciona os serviços associados como apresentação do 

produto, garantia, serviço depois da venda, etc. 

O Quadro 1 apresenta a definição de cada variável observada no modelo, bem como 

os autores que fundamentam o modelo ECSI. 

 

Quadro 1 - Suporte Teórico do modelo European Customer Satisfaction Index (ECSI) 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

Variáveis 

Latentes 
Definição Autores que apresentam essas definições 

Imagem 

É a impressão geral que uma pessoa 

possui acerca de um determinado 

serviço, refletindo seu prestígio 

externo. 

Aitken (1982) Dowling (1986); Barich e Kotler (1991); 

Andreassen e Lindestad (1998);  Martensen, et. al. 

(2000) Palacio, et al., (2002) Arpan, Raney e  Zivnuska 

(2003);  Eskildsen et al. (2004)  Navarro, Iglesias e 

Torres (2005) Yugo e Reeve (2007); Alves e Raposo 

(2010). 

Expectativas 

É a avaliação das experiências do 

indivíduo, refere-se aos desejos dos 

clientes, permite comparar aquilo que 

esperava receber de serviço e aquilo 

que efetivamente recebeu. 

Zeithaml, Berry; Parasuraman (1988) Oliver (1980; 

1993, 1997); Johnson, Nader e Fornell (1996); Voss, 

Gruber e Szmigin, (2007); Alves e Raposo (2009); 

Gruber et al. (2008) 

Qualidade 

percebida 

Refere-se avaliação que reflete a 

percepção dos clientes acerca dos 

fatores específicos: customização e 

confiabilidade. 

Zeithaml, Berry e Parasuraman (1988);  Fornell et al. 

(1996);  Brady e Cronin Jr. (2001) Voss, Gruber e 

Szmigin, (2007); Chiandotto, Bini e Bertaccini (2007). 

Valor 

percebido 

Diz respeito a avaliação geral feita da 

utilidade do serviço com base na 

percepção daquilo que é recebido em 

função do que é entregue ajustada por 

seu custo relativo. 

Dodds; Monroe; Grewal (1991) Woodruff (1997); 

LeBlanc e Nguyen (1999); Parasuraman e Grewal 

(2000); McDougall e Levesque (2000); Cronin Jr, Brady 

e Hult (2000); Ledden, Kalafatis e Samouel (2007). 

Satisfação 

É o sentimento de prazer resultante da 

comparação da qualidade percebida 

em relação às expectativas prévias. 

Oliver (1980,1981;1997); Fornell (1992);  Anderson, 

Fornell e Lehmann, (1994); Fornell et al. (1996);  

Eskildsen, Martensen, Gronholdt e Kristensen (2000) 

Johnson et al. (2001);  Alves e Raposo (2007), Eklof 

(2000); Rodrigues e Liberato (2016) 

Lealdade 

Lealdade é o compromisso que um 

indivíduo assume de voltar a escolher 

determinado serviço e de recomendá-

los a outros. 

Fornell (1992); Fornell et al. (1996); Oliver (1999)  

Eskildsen et al. (2000);  Lee, Jolly, Kench,e Gelonesi 

(2000); Ostergaard e Kristensen (2006); Fernandes, Ross 

e Meraj (2013); Murcia e Miralles (2016). 

http://pure.au.dk/portal/en/persons/jacob-kjaer-eskildsen%28c6c700a2-d087-488c-8294-08ce9fc45100%29.html
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O Quadro 2 apresenta de forma sucinta as principais diferenças e os construtos 

considerados em cada modelo apresentado. Podemos observar que, embora o Modelo Alemão 

não apresente uma estrutura conceitual para modelação, ele aborda de forma linear os mesmos 

construtos apresentados nos demais modelos, entretanto ele não estabelece relação entre as 

variáveis, outrossim, podemos observar que, embora a quantidade de variáveis dos modelos 

NCSB e ECSI sejam as mesmas, ambas apresentam sete variáveis latentes, elas diferenciam-

se entre si bem como suas relações causais. 

 

Quadro 2 - Construtos Presentes nos Modelos Nacionais de Satisfação 

CONSTRUTOS  SCSB DKB NCSB ACSI ECSI 

Desempenho Percebido X x       

Expectativas do Cliente X x X x x 

Valor percebido     X x x 

Imagem da Empresa     X   x 

Satisfação do Cliente X x X x x 

Qualidade Percebida    x X x   

Qualidade Percebida - Produtos         x 

Qualidade Percebida - Serviços         x 

Reclamações  X  x X x   

Fidelidade do Cliente X  x X x x 
         Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

Em linhas gerais, a abordagem adotada para os modelos é estrutural, probabilística e 

de estimação simultânea. A abordagem estrutural ocorre por meio de enfoque múltiplo e 

global dos atributos que compõem a satisfação dos consumidores e não é descritiva. 

Constitui-se pelo conjunto de equações que definem as relações entre as variáveis do modelo 

(FORNELL, 1992; OSTERGAARD, KRISTENSEN, 2006). 

O modelo e o procedimento de estimativa associada (PLS) permite o cálculo de 

índices para as variáveis genéricas juntamente com as relações estimadas entre o exógeno e 

variáveis endógenas, que finalmente fornece informações vitais sobre a importância dos 

fatores da criação de satisfação e lealdade, e, assim possibilita uma visão holística sobre os 

fatores que criam o ambiente favorável à satisfação (FORNELL, et al., 1996). 

 Em diversos países, pesquisadores propuseram-se a testar e validar os índices de 

satisfação nacional dos clientes. Especificamente, quanto à aplicação do ECSI, destacam-se os 

trabalhos de Ciavolino e Dahlgaard (2007) que trouxeram uma contribuição com aplicação do 

ECSI no ramo da indústria. A amostra foi composta de 89 empresas da Suécia entre as quais, 
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indústrias automobilísticas e de manufatura. Os resultados apontaram forte relação da 

qualidade percebida em produto com a satisfação e a lealdade. 

 Na mesma corrente de investigação, Gronholdt, Martensen e Kristensen (2000) 

realizaram um estudo com 30 empresas de oito seguimentos diferentes na Dinamarca, 

passando pela área de telecomunicações, bancos de varejo, supermercados, industrias e 

restaurantes fast food com uma amostra de quase 9000 clientes. Os resultados indicam um 

bom ajustamento do modelo para diferentes seguimentos, convergindo para os achados 

obtidos no estudo seminal proposto pela Comissão Técnica Europeia.  

 No seguimento de serviços, a pesquisa de Kaveh, Mosavi e Ghaedi (2011) 

investigou a satisfação dos hospedes de hotéis no Irã. Os achados sugerem que o valor 

percebido é fortemente influenciado pela imagem, dimensão técnica, e preço. Além disso, o 

estudo mostrou que a satisfação do cliente sofre forte influência do valor percebido e 

influencia a confiança e a intenção de recompra. Ainda no ramo de turismo e hotelaria, 

Eurico, Silva e Valle (2015) adicionaram o construto empregabilidade ao modelo original e 

testaram o ECSI em uma amostra de 174 profissionais graduados em turismo em Portugal a 

fim de verificar a satisfação dos mesmos com a escolha da profissão. 

 Complementarmente, os achados de Kristensen e Martensen e Gronholdt (2000) 

quanto à aplicação da metodologia ECSI no serviço postal da Dinamarca confirmou a 

importância da divisão do construto qualidade percebida, bem como reiteirou a validade 

estatística do modelo para mensuração no setor de serviços. 

 

 

 2.3.1 - European Customer Satisfaction Index - ECSI no contexto educacional  

 

 

O ECSI é um modelo econométrico, no qual as variáveis latentes se relacionam entre 

si através de uma estrutura fragmentada em antecedentes da satisfação e seu consequente a 

lealdade (PEREIRA, et al., 2016).  

Nesse modelo a satisfação em relação ao serviço prestado é determinada por múltiplos 

fatores, os precedentes: como imagem institucional (Andreassen e Lindestad, 1998; Alves e 

Raposo, 2010), as expectativas prévias dos estudantes (Johnson, Nader e Fornell, 1996; Voss, 

Gruber e Szmigin, 2007); qualidade percebida (Brady e Cronin Jr., 2001; Chiandotto, Bini e 

Bertaccini, 2007; Voss, Gruber e Szmigin, 2007), valor percebido (Parasuraman e Grewal, 

2000; McDougall e Levesque, 2000; Cronin et al., 2000) e tem como consequência a lealdade 

(Eskildsen et al., 2004; Ostergaard e Kristensen, 2006; Murcia e Miralles, 2016). 
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A imagem é a impressão geral que uma pessoa tem acerca de uma instituição. É a 

soma de todas as crenças que um indivíduo possui acerca da IES e ela pode ser diferente para 

vários públicos de uma mesma instituição (KOTLER, 2000; ALVES e RAPOSO, 2010). 

Alves e Raposo (2010) e Eskildsen et al. (2004),  constataram que a imagem 

institucional da universidade influencia na retenção e fidelidade dos discentes. Igualmente, os 

achados de Fornell (1992), Palacio, et al., (2002) e Alves e Raposo (2010) possuem 

consistência empírica para indicar que a imagem tem um elevado efeito sobre a satisfação dos 

clientes. Dessa forma, constata-se que a imagem percebida de um indivíduo acerca de uma 

organização ou serviço está intimamente atrelada a satisfação e a lealdade discente. 

O conteúdo do curso, a acessibilidade em termos de valores, o grau de dificuldade para 

a obtenção do diploma, atividades extracurriculares, ética e responsabilidade social da IES, 

reputação, aparência o campus fazem parte de alguns dos componentes que podem ser 

relacionados a imagem de uma instituição ( ALVES e RAPOSO, 2010; SANTOS, 2016).  

Mensurar a imagem de uma organização não é missão fácil e unanime, 

particularmente devido à natureza multidimensional e subjetiva da construção da imagem, o 

que é ressaltada na atividade de serviços devido à falta de tangibilidade e objetividade dos 

atributos que se tem que medir (ANDREASSEN e LINDESTAD, 1998; ARPAN, RANEY e 

ZIVNUSKA, 2003).  

As expectativas podem ser concebidas como referências de avaliação das experiências 

do indivíduo e consistem na esperança destes de que determinado evento aconteça, e são 

formadas antes do recebimento de determinado serviço (OLIVER, 1980; FORNELL, 1992; 

JOHNSON, et al., 2001). 

Aitken (1982) constatou que a expectativa geral dos alunos e a expectativas 

acadêmicas, como um ensino de qualidade, métodos de ensino, conteúdo do curso, são 

estáveis ao longo do tempo. Para as entidades educacionais é primordial o pleno 

conhecimento das suas expectativas, preferencias, necessidades e aspirações de seus alunos, 

para então atingir a satisfação em relação ao serviço de ensino fornecido.  

Alves e Raposo (2009) indicam as expectativas como um fator importante para a 

instituição, pois quando essa expectativa não é atendida pode levar a insatisfação, e 

consequentemente baixo nível de lealdade dos estudantes com essa instituição, por outro lado, 

superar os níveis desejados das expectativas dos clientes resultam na percepção positiva da 

qualidade do serviço oferecido. 

A qualidade dos serviços prestados é medida através do processo da comparação entre 

as expectativas prévias do indivíduo e sua verdadeira percepção, o que tem a denominação no 
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âmbito científico como qualidade percebida (OLIVER, 1999; VOSS, GRUBER E 

SZMIGIN, 2007). De acordo com Zeithaml, Berry e Parasuraman (1988) a qualidade na 

prestação de serviço é de uma forma geral, classificada em função da percepção do 

consumidor acerca da excelência ou inferioridade dos serviços oferecidos pelas organizações. 

A percepção acerca dos aspectos inerentes a qualidade do serviço esperado, 

vivenciado ou experimentado, pode ser constatada no nível de satisfação dos clientes 

(ANDERSON; FORNELL; LEHMANN, 1994; ZEITHAML; BERRY e PARASURAMAN, 

1988). Assim, a satisfação do cliente é considerada uma consequência da qualidade 

satisfatória de um serviço assim como qualidade percebida do serviço educacional também é 

relacionada com as expectativas e valores dos discentes (RODRIGUES E LIBERATO, 2016). 

Os componentes que mais influenciam o nível de qualidade no ensino superior são a 

interação do discente com o corpo docente, servidores, grade curricular e estrutura física 

(AITKEN, 1982; SCHLEICH; POLYDORO; SANTOS, 2009). 

No que se refere ao valor no ensino superior LeBlanc e Nguyen (1999) e Ledden, 

Kalafatis e Samouel (2007) sugerem que o valor percebido pelo discente, é a avaliação geral 

feita da utilidade do serviço educacional com base na percepção daquilo que é recebido e do 

que é sacrificado.  

A criação de valor foi detectada como meio de diferenciação das instituições e é 

crucial para a criação de vantagem competitiva sustentável destas. Desse modo, o valor, tal 

como é percebido pelos clientes, deve ser objeto de interesse entre pesquisadores e gestores, 

dado o fato de originarem consequências positivas para as organizações (ALVES e RAPOSO, 

2010). 

A compreensão do valor percebido sobre determinado serviço, permite que os gestores 

percebam onde devem alocar os recursos para os projetos mais capazes de atingir os 

resultados almejados pela instituição (CRONIN et al., 2000). Uma vez que o valor pode 

oferecer os meios para avaliar e adaptar as ofertas educacionais que ampliem a experiência de 

aprendizagem em maior satisfação dos estudantes (LEDDEN; et al., 2007). 

A construção dos valores pessoais é fundamentada em pressupostos subjacentes de 

que os valores são primordiais como um direcionador para os consumidores de ações, 

atitudes, julgamentos, respostas a objetos e situações específicas. O valor percebido é 

determinado comparando os benefícios e sacrifícios percebidos, feito através de um 

julgamento preferencial que varia ao longo do tempo e da localização, possui uma dimensão 

perceptual, e inclui o objetivo que o indivíduo busca alcançar através do consumo. Depende 

das características e crenças do indivíduo e demonstra propriedades comparativas (ALVES e 
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RAPOSO, 2010; CRONIN et al., 2000; LEBLANC e NGUYEN, 1999; LEDDEN et al., 

2007; MCDOUGALL e LEVESQUE, 2000; WOODRUFF, 1997).  

 Vaz et al. (2016) realizaram uma comparação entre a aplicação do ECSI modificado 

para o ensino em Portugal e no Uruguai, como resultado, verificaram que as características 

específicas dos sistemas de ensino podem exercer diferenças substanciais nos parâmetros 

gerais do modelo de estimação. 

 Ostergaard e Kristensen (2006) realizaram uma investigação utilizando o ECSI com 

1310 estudantes de graduação e pós-graduação na Universidade Aarhus School of Business, 

Dinamarca. O estudo apontou relações significativamente negativas entre as expectativas a 

satisfação dos alunos outro fenômeno interessante foi a verificação da relação negativa entre 

qualidade percebida em serviços e lealdade. Por fim, uma das mais importantes contribuições 

do estudo, centra-se na possibilidade de comparação dos resultados entre diferentes 

programas de ensino. 

No quadro 3 são elencados os estudos recentes que aplicaram uma metodologia de 

mensuração da satisfação discente e os seus principais resultados. 

 

 

Quadro 3 - Pesquisas que utilizaram o modelo ECSI para a investigação da satisfação e 

lealdade no contexto educacional 

Autor/Ano Finalidade e Metodologia Resultados  

Martensen et al (2000) 

O trabalho procurou desenvolver e 

aplicar um modelo de qualidade 

percebida, satisfação e lealdade discente 

inspirada no modelo ECSI. Foi 

desenvolvido com estudantes de 

variados cursos de uma universidade 

pública da Dinamarca. A coleta de dados 

aconteceu através de correspondência, e 

o índice de resposta foi de 24%.  

 Os autores chegaram ao resultado que a 

estrutura do ECSI se adaptou 

satisfatoriamente ao contexto educacional.  E 

o modelo se mostra flexível para diferentes 

instituições de ensino superior.  

Ostergaard e  

Kristensen (2005) 

O trabalho teve como intuito evidenciar 

o potencial da aplicação do modelo 

ECSI para mensurar a satisfação 

discente. O estudo foi aplicado com 

estudantes da educação superior, nos 

níveis de graduação, mestrado e 

doutorado da Aarhus School of Business 

localizada na Dinamarca. 

O estudo evidenciou que os índices 

atribuídos para cada variável, entre as 

exógenas foi demostrado que os alunos 

possuem uma expectativa alta, e uma 

percepção baixa em relação a qualidade dos 

serviços. O valor percebido e lealdade na 

percepção dos alunos apresentaram um 

índice maior em relação a satisfação. A 

pesquisa também constatou que o nível de 

estudo do aluno influencia na sua percepção 

sob os serviços da instituição. 
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Alves e Raposo (2006) 

O propósito do estudo foi testar um 

modelo explicativo de satisfação do 

ensino superior (ECSI) para 

compreender os fatores que influenciam 

a satisfação dos estudantes. O modelo 

foi testado através de equações 

estruturais com estudantes de diversas 

áreas de conhecimento da educação 

superior de Portugal. 

A pesquisa constatou que a variável que mais 

influencia a satisfação dos discentes do 

ensino superior é a imagem da instituição, 

seguido do valor percebido e em seguida da 

qualidade percebida, o estudo também 

apontou que a existência de uma influência 

negativa das expectativas sob a satisfação. 

Os achados indicaram que a principal 

consequência da satisfação discente é a 

lealdade, que reflete na divulgação positiva 

boca-a-boca com terceiros. 

Chiandotto, Bini e  

Bertaccini (2007) 

O objetivo da pesquisa foi verificar a 

adequabilidade do modelo ECSI para 

aferição da qualidade entre alunos recém 

formados no ano de 2000 da 

Universidade de Florence. Utilizou-se na 

coleta de dados informações de um 

banco de dados denominado 

ALMALAUREA além de entrevistas 

telefônicas totalizando 1753 

observações. 

O modelo se mostrou adequado, com bons 

índices de ajustamento. Apontou uma relação 

positiva entre qualidade percebida, satisfação 

e empregabilidade dos graduados, contudo, 

considera a ausência de um questionário 

especifico uma limitação da pesquisa. 

Alves e Raposo (2010) 

O objetivo desse estudo foi analisar a 

influência da imagem da instituição na 

satisfação e lealdade dos alunos. Para 

isso a pesquisa utilizou-se de um modelo 

adaptado do ECSI testado através de 

equações estruturais com discentes de 

várias áreas das universidades públicas 

do ensino de Portugal.  

Os resultados encontrados indicaram um 

forte impacto da imagem da instituição na 

satisfação discente, seja de forma direta ou 

indireta. Em relação a lealdade, a influência 

da imagem na sua formação é menor, porém 

significante, influência essa que se torna 

maior através dos efeitos indiretos. 

Eurico, Valle e  

Silva (2013) 

O objetivo do estudo foi compreender os 

fatores que influenciam os graduados em 

turismo que trabalham na área. A 

metodologia ECSI foi adaptada construir 

um modelo de equação estrutural para 

fazer essa avaliação. 

O trabalho concluiu que o ECSI se mostrou 

adequado para avaliar a satisfação discente, e 

os achados sugerem que a imagem 

institucional é o preditor mais significativo 

da satisfação discente, e a lealdade como 

uma consequência direta da satisfação. 

Egyir (2015) 

O estudo se propôs a investigar os 

antecedentes da satisfação e lealdade 

discente do ensino superior de Ghana. A 

amostra compreendeu os alunos da 

University of Ghana. A pesquisa aplicou 

um modelo adaptado do ECSI. 

O estudo indicou o valor percebido, a 

imagem da instituição e a qualidade 

percebida como os antecedentes que 

influenciam positivamente no nível de 

satisfação discente, e que a satisfação 

implica positivamente na lealdade dos 

alunos. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

Pesquisadores brasileiros têm reunido esforços no sentido de investigar e contribuir 

para as pesquisas sobre satisfação dos consumidores. Entre aqueles que propuseram-se a 

investigar as questões de modulação, destacamos uma corrente de autores que adotaram em 

suas bases metodológicas revisão, aplicação e ajustes do ACSI e um número incipiente de 

estudos que aplicaram a metodologia europeia ECSI (CAVALHEIRO et al, 2014; 
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GONCALVES FILHO, GUERRA e MOURA, 2004; LEITE, ELIAS e SUNDERMANN, 

2005; MARCHETTI e PRADO, 2004; MOURA 2004; SANTOS NETO, 2016; SILVA, 

2014).  

De forma geral os trabalhos apresentam consistência metodológica nos indicadores 

da satisfação. Apontam as vantagens de aplicação de estudos com modelagem de equações 

estruturais, permitindo avaliar a relação entre os construtos, de cada construto com seus 

indicadores; calcular os indicadores globais de confiabilidade, validade e poder de explicação 

do modelo. 

Os modelos revelaram-se eficientes na mensuração da satisfação em grandes 

economias e setores de atividade específicos uma vez que, são capazes de apontar 

posicionamento da empresa em relação aos concorrentes, indicar para a gestão da organização 

se os esforços para melhorar a satisfação do cliente foram eficazes e, finalmente, revelam os 

motivos para permanência e fidelidade do consumidor (CHIANDOTTO, BINI e 

BERTACCINI, 2007; KAVEH, MOSAVI e GHAEDI, 2012). 

Quando realizados adequadamente, os índices de satisfação do cliente revelam não 

só informações sobre a retenção de clientes e a qualidade percebida, mas também fornecem 

informações sobre os fatores que influenciam a satisfação, possibilitando comparações entre 

países, mercados e empresas ao longo do tempo (ALVES e RAPOSO, 2007; EKLOF e 

WESTLUND, 1998; FORNELL, 1992).  

 

 

2.5 O PANORAMA DA PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIRA 

 

 

A pós-graduação tem contribuído para o melhor conhecimento dos problemas que 

acontecem em diferentes ambientes da nossa realidade e para a qualificação de profissionais 

nas áreas de ensino, gestão e pesquisa. Concomitantemente, o ensino da pós-graduação está 

intimamente associado ao desenvolvimento econômico, social e tecnológico de um país, 

assumindo um importante papel como difusor do conhecimento e sintetizador dos inúmeros 

agentes deste processo (CAPES, 2017d; GAZZOLA e FENATI, 2010;SILVA, 2016). 

A maior parte dos países desenvolvidos tem um sistema de ensino superior 

diversificado e robusto, composto por uma estrutura complexa onde a pós-graduação compõe 

o topo da pirâmide do sistema educacional, caracterizada pela diversidade institucional e 

pluralidade de funções na formação acadêmico-profissional (VOGEL, 2016). 
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Neste contexto, o Brasil adquiriu competência suficiente para enfrentar os desafios 

existentes no sistema educacional do ensino superior, assumindo posição de destaque, embora 

a fundação das universidades e institucionalização da pós-graduação no Brasil tenham 

registros iniciais muito depois dos Estados Unidos e de outros países (CIRANI, 

CAMPANARIO e SILVA, 2015; GAZZOLA e FENATI, 2010; VOGEL, 2016). 

A pós-graduação brasileira foi criada na década de cinquenta com a função social de 

qualificar recursos humanos e produzir conhecimento científico e tecnológico que 

permitissem a expansão industrial do país, tendo em vista a superação da dependência em 

relação aos países emergentes (CAPES, 2017b; CIRANI, CAMPANARIO e SILVA, 2015). 

No que diz respeito à pós-graduação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) 9394/1996, em seu artigo 44, conceitua:  

Art. 44 A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: 

[...] III - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e 

doutorado, cursos de especialização, aperfeiçoamento e outros, abertos a 

candidatos diplomados em cursos de graduação e que atendam às exigências 

das instituições de ensino (BRASIL, 1996). 

 

  A pós-graduação está dividida em duas vertentes: lato sensu e o stricto sensu. As pós-

graduações lato sensu incluem cursos de especialização e aperfeiçoamento enquanto que a 

pós-graduação stricto sensu, contexto deste estudo, segundo a CAPES (2017f), apresenta três 

diferentes modalidades: mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado. Nesses 

cursos, são realizadas pesquisas, além do cumprimento de carga horária estabelecida para 

disciplinas obrigatórias e optativas e, ao final do curso, apresentar a dissertação ou a tese, que 

são arguidas por uma banca examinadora composta por especialistas da área (SILVA 2016). 

A pós-graduação stricto sensu confere grau acadêmico, enquanto a especialização 

concede certificado. Até meados da década de sessenta, os cursos de pós-graduação eram 

ministrados nas universidades de forma livre, sem regulamentação e legislação própria. A 

primeira regulamentação deu-se por meio do Parecer nº. 977/65, do CFC - Conselho Federal 

da Educação. Ele reconheceu a pós-graduação como um novo nível de ensino e estabeleceu o 

seu formato básico (GAZZOLA E FENATI, 2010). 

Para Barreto e Borges (2009), a pós-graduação é o setor educacional brasileiro com 

maior desempenho e que teve, ao longo de décadas, o planejamento de médio e longo prazos, 

além de uma permanente participação da comunidade científica nacional e internacional. 

Ao longo das últimas três décadas, sob a responsabilidade da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) o Brasil construiu um bem sucedido 
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sistema de pós- graduação, ocupando posição de destaque no que se refere à expansão dos 

programas, número de titulados e publicações cientifica, sendo considerado entre alguns 

autores como o maior e melhor da América Latina (ARAGON 2013; CAPES 2017d; 

MARTINS, 2003). 

A consolidação do ensino da pós-graduação brasileira deu-se em bases sólidas e 

estratégicas: marco normativo único com parâmetros para criação e funcionamento dos 

programas de pós-graduação, mecanismos de avaliação centralizada pela CAPES e legitimado 

pela comunidade cientifica, mecanismos de financiamentos acoplados a avaliação dos 

programas que operou como incentivo à manutenção de padrões razoáveis de qualidade e 

concessão de bolsas para garantir a dedicação integral dos estudantes (MOREIRA e VELHO, 

2008). 

O Sistema Nacional de Pós-Graduação - SNPG é resultado de um projeto estratégico 

nacional iniciado no Parecer Sucupira nº. 977/65, do CFC, passando pela Lei da Reforma 

Universitária, Lei nº 5.540/68 (Brasil, 1968) e estruturado por meio dos Planos Nacionais de 

Pós-Graduação (MOREIRA e VELHO, 2008). O SNPG é formado por todos os programas e 

cursos de mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado. Os cursos de mestrado 

possuem duração média em torno de 24 meses e iniciados normalmente após o término da 

graduação, porém com objetivos e finalidades distintas.  

O mestrado acadêmico é voltado à docência, tem como principal objetivo formar um 

pesquisador e professor que deverá continuar seus estudos no doutorado, o mestrado 

profissional tem seu foco voltado ao mercado de trabalho, e, por fim o doutorado, que tem 

duração média em cerca de 48 meses, iniciado, normalmente, após o término do mestrado, 

com caráter de estudos inéditos e inovadores (CAPES, 2017f). 

Quantitativamente podemos constatar o êxito alcançado pelo sistema: No ato de sua 

criação, meados dos anos sessenta, haviam 38 cursos instalados no país sendo 11 de 

doutorado e 27 de mestrado (SANTOS e AZEVEDO 2009); em 2016 eram 6.477, conforme 

pode ser visto na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Número de cursos de pós-graduação no Brasil 1976-2016 

Ano 

Nível 

Doutorado Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional Total geral 

1976 181 518 0 699 

1980 260 680 0 940 

1985 332 784 0 1116 

1990 469 993 0 1462 

1995 682 1289 0 1971 

2000 903 1620 98 2621 

2005 1099 1923 202 3224 

2010 1602 2706 334 4642 

2015 1945 3165 579 5689 

2016 2207 3497 773 6477 
Fonte: Capes, 2017 

 

 

No tocante as taxas de crescimento, observa-se a manutenção da média percentual 

em torno de 20% ao ano e um aumento significativo nos números de cursos tanto de mestrado 

como de doutorado no período de 2005 a 2010. Em relação à distribuição destes cursos, 

segundo a CAPES (2017e) os 6.477 cursos de pós-graduação das nove grandes áreas estão 

distribuídos em 4.385 Programas de acordo com as regiões geográficas conforme pode ser 

observado na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2 – Distribuição dos programas de pós-graduação por região 

Região 

Total de Programas de pós-graduação 

Mestrado 

Acadêmico 
Doutorado 

Mestrado 

Profissional 

Mestrado e 

Doutorado 
Total 

CENTRO-

OESTE 143 10 52 154 359 

NORDESTE 399 16 147 326 888 

NORTE 116 4 48 78 246 

SUDESTE 409 42 385 1119 1955 

SUL 310 11 156 460 937 

Brasil 1377 83 788 2137 4385 
        Fonte: Capes, 2017 

 

 

Não obstante os esforços da Capes em promover maior simetria regional na 

distribuição dos cursos de mestrado e doutorado, ainda observa-se uma concentração dos 

programas na região Sul e Sudeste com representatividade acima de 60% enquanto que na 

região Norte, região de extrema importância nacional por sua dimensão e diversidade, 
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encontra-se uma pós-graduação incipiente, apenas de 5,6% dos programas stricto sensu do 

país. 

A maior parte da produção acadêmica do país está relacionada aos programas de pós-

graduação, onde o fomento e investimento em pesquisas acontecem de maneira mais 

expressiva. Se a distribuição dos recursos para pesquisa não ocorrerem de forma simétrica, os 

resultados dos investimentos em pesquisa, ciência e tecnologia, ao contrário do que se 

pretende, pode acentuar as desigualdades e desequilíbrios socioeconômicos. Assim, a questão 

fundamental está na formação de recursos humanos, pois a proporção é direta, ou seja, quanto 

mais doutores o Estado possui, mais haverá programas de pós-graduação, e 

consequentemente, mais alunos, mais bolsas e mais recursos (SCHWARTZMAN; 

BALBACHEVSKY, 2014). 

Outro indicador que consideramos essencial na mensuração do crescimento da pós-

graduação refere-se ao número de discentes matriculados e titulados. Em termos absolutos, 

podemos constatar um crescimento expressivo e que atende aos parâmetros e metas 

estabelecidos nos Planos Nacionais de Pós-Graduação. 

A sequência temporal da Tabela 3 evidencia um crescimento absoluto de 382% em 

alunos matriculados no mestrado e 1.223% em alunos matriculados no doutorado no período 

de 27 anos. Outrossim, o crescimento em relação ao número de novos mestres e doutores 

titulados apresentaram índices de 1.269% para titulados em mestrado e 2.155% titulados em 

doutorado. 

 

Tabela 3 – Número de alunos matriculados e titulados 

Ano 

Alunos matriculados Alunos titulados 

Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado 

1987 31717 8366 3665 864 

1990 40521 11940 5735 1204 

1995 48905 21121 9234 2277 

2000 61735 33004 18132 5335 

2005 73980 43958 28675 8991 

2010 108820 64588 39590 11314 

2011 117689 71605 45371 13304 

2012 109515 79478 42780 13879 

2013 113881 87906 45067 15287 

2014 115558 94850 44502 16745 

2015 121451 102365 46517 18625 

Fonte: Capes, 2017 
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Consideraram-se o crescimento percentual a cada quinquênio, podemos aferir que 

houve um crescimento linear acima de 100% em todos os níveis, de forma que, a cada cinco 

anos os números de alunos matriculados e titulados foram duplicados tornando consistente o 

avanço quantitativo das políticas e estratégias para crescimento da pós-graduação brasileira. 

O atual plano nacional da pós-graduação para o período 2011-2020, prevê algumas 

metas semelhantes às de países desenvolvidos, a fim de contribuir, de forma mais eficaz, para 

o desenvolvimento do país, como titulação anual de 19.000 doutores, 57.000 mestres e 6.000 

mestres profissionais (CAPES, 2017a), indicadores possivelmente realizáveis considerando-se 

as projeções baseadas nos percentuais históricos. 

O crescimento do sistema também foi acompanhado de um avanço qualitativo que 

segundo Cury (2004), deve-se em especial aos processos de avaliação conduzidos pela 

CAPES. Cooperam para estes números, tanto as bolsas concedidas por esta fundação, pelo 

CNPq como por algumas fundações estaduais de amparo à pesquisa. 

 

 

2.5.1 O Processo de avaliação Institucional de qualidade 

 

 

A avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) é orientada pela Diretoria 

de Avaliação/CAPES e executada com a participação da comunidade acadêmico-científica 

através de consultores destinados exclusivamente para essa finalidade. Avaliar é uma 

atividade primordial para assegurar e manter a qualidade dos cursos de Mestrado e Doutorado 

no País (CAPES, 2017c). 

O sistema de avaliação dos programas de pós-graduação foi criado em 1976 com a 

finalidade primordial de garantir a qualidade da pós-graduação no que se refere à formação de 

recursos humanos e ao desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica e da inovação no 

Brasil. Além disso, serve como referência para a distribuição de bolsas de estudo e de 

recursos de fomentação à pesquisa. Da mesma maneira, também tem o intuito de detectar 

assimetrias regionais e de áreas estratégicas do conhecimento no SNPG para orientar medidas 

de indução na constituição e ampliação de programas de pós-graduação no Brasil (CAPES, 

2017c; FLORES et al., 2014).  

Atualmente a avaliação da qualidade dos programas contemplam quatro anos 

(anteriormente a avaliação era trienal), e compreende os anos de 2013 a 2016, na qual a 

avaliação aconteceu em 2017. A avaliação trienal acontece para aqueles que estão em 

atividades, cujo o propósito é conferir se as metas propostas no projeto inicial do programa 
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foram plenamente cumpridas e alcançadas, caso isso não aconteça, o programa poderá ser 

descredenciado. Os princípios gerais são: avaliação por pares; transparência da informação, 

dos critérios e dos resultados; e a comensurabilidade entre as áreas de avaliação (CAPES, 

2017c). O quadro 4 reúne as grandes nove áreas de conhecimento e suas respectivas áreas de 

avaliação: 

Quadro 4 - Grandes áreas e suas respectivas áreas de avaliação 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

Ciência de Alimentos 

Ciências Agrárias I 

Medicina Veterinária 

Zootecnia / Recursos Pesqueiros 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
Biodiversidade 

Ciências Biológicas I, II e II 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Educação Física 

Enfermagem 

Farmácia 

Medicina I, II e III 

Nutrição 

Odontologia 

Saúde Coletiva 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

Astronomia / Física 

Ciência da Computação 

Geociências 

Matemática / Probabilidade e Estatística 

Química 

ENGENHARIAS 

Engenharias I 

Engenharias II 

Engenharias III 

Engenharias IV 

MULTIDISCIPLINAR 

Biotecnologia 

Ciências Ambientais 

Ensino 

Interdisciplinar 

Materiais 

CIÊNCIAS HUMANAS 

Antropologia / Arqueologia 

Ciência Política e Relações Internacionais 

Educação   e    Filosofia 

Geografia   e   História  

Psicologia  e  Sociologia 

Teologia 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

Administração, Ciências Contábeis e Turismo 

Arquitetura, Urbanismo e Design 

Comunicação e Informação 

Direito e Economia  

Planejamento Urbano e Regional / Demografia 

Serviço Social 

LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES Artes / Música e Letras / Linguística 

Fonte: Capes, 2017. 
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São áreas em níveis diferentes de adequação à avaliação da CAPES, com 

características também distintas quanto à produção intelectual dos pesquisadores a elas 

vinculados (CAPES, 2017c; LESSA, 2016; VOGEL, 2016). 

Uma área de avaliação, por sua vez, agrupa os programas de pós-graduação que 

possuem relação com tal área. Desse modo, uma área de avaliação pode possuir ramificações, 

denominadas subáreas. O presente estudo possui enfoque na área de avaliação Engenharias 

III, especificamente, a subárea Engenharia de Produção. 

A grande área Engenharias possui quatro áreas de avaliação, cujas respectivas 

subáreas podem ser observadas no quadro 5: 

 

 

Quadro 5- Áreas de avaliação e subáreas de Engenharia 

Área de avaliação Subárea 

ENGENHARIAS I 

Engenharia Civil 

Engenharia Sanitária 

Engenharia de Transportes 

ENGENHARIAS II 

Engenharia de Minas 

Engenharia de Materiais e Metalúrgica 

Engenharia Química 

Engenharia Nuclear 

ENGENHARIAS III 

Engenharia Mecânica 

Engenharia de Produção 

Engenharia Naval e Oceânica 

Engenharia Aeroespacial 

ENGENHARIAS IV 
Engenharia Elétrica 

Engenharia Biomédica 

Fonte: Capes, 2017 

 

 

O resultado da avaliação é expresso pela atribuição de uma nota, também chamada de 

conceito, na escala de “1” a “7” que fundamentam a deliberação CNE/MEC acerca de quais 

cursos obterão a renovação de “reconhecimento” a prevalecer até a avaliação subsequente. A 

nota 3 é conferida aos cursos que possuem padrão mínimo de qualidade e cursos novos que 

estão no momento da implantação, já conceitos como 6 e 7 são aferidos a cursos que dispõem 

e oferecem excelência em qualidade (CAPES, 2017d). 

Embora o sistema de avaliação considere as características e peculiaridades de cada 

área, em linhas gerais os indicadores utilizados para mensuração da qualidade são comuns: 

Proposta do programa; Produção intelectual; Corpo discente, teses e dissertações; Corpo 

docente; Inserção social e Internacionalização ou Inserção Internacional (VOGEL, 2016). 
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A Figura 5 ilustra os seis critérios utilizados para avaliar os programas de pós-

graduação: 

 

 

Figura 5 - Critérios de Avaliação do SNPG 

 
Dados da Pesquisa, 2017. 

 

A proposta do programa avalia as áreas de concentração dos programas, suas linhas 

de pesquisa e projetos em andamento. Avalia ainda a infraestrutura para o ensino, a pesquisa e 

a extensão, atividades ligadas à inovação, desenvolvido tecnológico e formação de recursos 

humanos para o setor produtivo. Entretanto esse quesito não apresenta peso ou nota atribuída 

no conceito do programa, todavia é um importante atributo na ficha de avaliação (CAPES, 

2017c; VOGEL, 2016). 

O indicador de produção intelectual é o quesito que recebe maior valor, juntamente 

com o corpo discente. As notas variam de 35% a 40%. Avalia-se a quantidade de publicações 

qualificadas que cada docente permanente publicou no triênio avaliado. A distribuição de 

publicações entre os docentes também é considerada, de modo a identificar se há distribuição 

equilibrada entre os estudantes avaliação (CAPES, 2017c; VOGEL, 2016). 

 No quesito corpo discente teses e dissertações mede-se a quantidade de teses e 

dissertações defendidas no triênio avaliado, a distribuição das defesas e das orientações entre 

os docentes do programa, a qualidade desses trabalhos, bem como a produção total dos 

discentes. Outro fator relevante é o tempo de formação dos discentes. Recebe peso de 30 a 

35% da nota final. 29 áreas atribuem 35% da nota, inclusive a área de Engenharias III 

(CAPES, 2017c). 

Corpo Docente representa de 15% a 20% da nota do programa. Avalia-se o perfil do 

corpo docente do programa, de modo a verificar titulação, diversidade na origem da formação 
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e sua compatibilidade com a proposta do programa. Apenas 10 áreas consideram o peso desse 

item 15%. As demais, inclusive Engenharias III atribuem 20% da composição da nota a esse 

indicador avaliação (CAPES, 2017c; VOGEL, 2016). 

Um dos indicadores com menor peso é o de Inserção Social. Este quesito vale entre 

10% a 15% da nota. A maioria das áreas atribui 10%. São avaliados a inserção e impactos 

nacionais e regionais, a integração e a cooperação com outros programas e centros de 

pesquisa. A visibilidade do programa conta pontos, e é conferida por meio de consultas à sua 

página na internet, que deve conter informações relevantes sobre o programa, suas linhas de 

pesquisa e sua coordenação (CAPES, 2017c). 

O sexto item denominado Internacionalização ou Inserção Internacional, apesar de 

não aparecer explicitamente na ficha de avaliação é apresentado nos documentos de área 

como item de distinção entre os programas de excelência. 

Não obstante o reconhecimento e o respeito da comunidade científica-acadêmico 

tanto no âmbito nacional quanto internacional a cerca da robustez e qualidade do sistema de 

avaliação da CAPES, é necessário reconhecer que não há unanimidade em relação aos 

critérios de avaliação, sendo alvo de críticas pela comunidade cientifica, todo processo de 

avaliação deve ser visto como algo a ser continuamente aprimorado devendo, para tanto, 

ajustar-se às mudanças e necessidades das áreas do conhecimento.  

 

 

2.5.2 A pós-graduação em engenharia de produção 

 

 

Foi a partir da revolução industrial que a Engenharia de Produção ficou conhecida 

como área de atuação científica e profissional. O movimento da Administração Científica 

desencadeou um progressivo desenvolvimento tecnológico, com o uso de métodos e técnicas 

de produção (PIRATELLI, 2008). 

Durante algum tempo a Engenharia de Produção foi tratada como modalidade de 

pós-graduação; como habilitação ou ênfase de outra modalidade de Engenharia. O Curso de 

Engenharia de Produção foi criado, sob a estrutura curricular dos cursos de Administração e 

Engenharia Mecânica, visto que desejava reunir duas vertentes específicas: o conhecimento 

técnico e as habilidades de gestão. Dentre as Engenharias, a Engenharia de Produção é a que 

apresenta mais embasamentos da área de Administração, cabendo a ela o projeto, a aplicação 

e os resultados alcançados referentes aos sistemas desenvolvidos para atender a demanda da 
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sociedade e do meio ambiente, fazendo uso de conhecimentos especializados da matemática, 

física, ciências humanas e sociais (NUNES, 2013; FLORES et al., 2014). 

Embora uma corrente de autores afirme que o primeiro curso de Engenharia de 

Produção no Brasil foi inaugurado em 1968 na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Leme 

(1983) inferem que o primeiro curso de Engenharia de produção ofertado como alternativa a 

Engenharia mecânica teve suas atividades iniciais no ano de 1958 na Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo. 

A engenharia de produção no Brasil experimentou um acelerado crescimento de 

cursos e alunos matriculados especialmente quando comparada aos tradicionais cursos de 

engenharia, tais como elétrica, mecânica ou civil que em detrimento do cenário econômico e 

político dos últimos dez anos no país (BITTENCOURT; VIALI e BELTRAME, 2010). 

No início da década de 1990 existiam apenas quinze cursos de Engenharia de 

produção em funcionamento, considerando todas as ênfases. Dez anos depois, este número 

passou 72 e em 2008 aumentou para 287 cursos.  Atualmente, segundo dados do sistema e-

mec, existem 926 cursos de graduação em engenharia de produção sejam eles plenos ou 

cursos com habilitações específicas (ênfases) de um dos ramos tradicionais da Engenharia 

como, por exemplo, Engenharia de produção Agroindustrial (MEC, 2016). 

Entre os motivos para explicar esse crescimento é o fato de que as empresas têm 

valorizado cada vez mais profissionais que atendam, simultaneamente, às principais 

necessidades das organizações: conhecimento técnico, científico e de gestão 

(BITTENCOURT; VIALI e BELTRAME, 2010). 

Os profissionais de Engenharia de Produção ultrapassam os limites da área industrial, 

origem de sua formação, alcançando setores de serviço nos mais diversificados ramos. A 

formação deste profissional apresenta uma abordagem sistêmica, requerendo do profissional 

um amplo conhecimento científico e gerencial (IAROZINSKI NETO e LEITE, 2010). 

O crescimento exponencial e a popularização dos cursos em nível de graduação em 

Engenharia de Produção aumentou a demanda por profissionais titulados para atuação na área 

docente. Além disso, o profissional de engenharia de produção tem procurado cada vez mais 

aprimorar seus conhecimentos específicos, por meio dos cursos de mestrado e doutorado em 

Engenharia de Produção que dedicam-se a formação aprofundada, o fomento da pesquisa e do 

ensino, sendo responsabilidade da CAPES avaliar e mensurar a qualidade dos cursos de 

graduação e pós-graduação por meio do Conceito CAPES (IAROZINSKI NETO e LEITE, 

2010). 
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Os programas de pós-graduação em engenharia de produção tiveram início em 1967 

na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio e Universidade Federal do 

Rio de Janeiro - UFRJ. Na década de 1970 mais cinco programas de mestrado foram 

instituídos: Universidade de São Paulo - USP, Universidade Federal Fluminense - UFF, 

Universidade Federal da Paraíba - UFPB, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE e 

Universidade Federal de Santa Maria - UFSM. Por conseguinte, em 1972 a USP ofereceu o 

primeiro curso em nível de doutorado. Apenas em 1979 surgiu o segundo curso de doutorado 

brasileiro, na UFRJ (BITTENCOURT; VIALI e BELTRAME, 2010).  

Segundo dados da Capes (2017g), os cursos de pós-graduação stricto sensu 

recomendados e avaliados por esta instituição, na área de Engenharias III, subárea de 

Engenharia de produção, estão distribuídos em 49 programas localizados em 12 estados 

brasileiros conforme demonstra o Gráfico 1. Nota-se que 50% dos programas estão 

localizados nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro e 13% no Estado do Rio Grande do Sul 

o que, conforme Andrade et al. (2011) e Flores (2014), pode ser explicado em parte pelo 

desenvolvimento industrial instalados nestas cidades na década de cinquenta e pela importante 

posição fabril que estas cidades ocupam em nossa economia. 

 

 

Gráfico 1 – Distribuição dos programas de pós-graduação em Engenharia de Produção por 

Estado 

 
Fonte: Capes, 2017. 
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Entre os programas em funcionamento, treze possuem caráter exclusivamente 

profissional, restando 36 programas de pós-graduação especificamente acadêmicos com 

cursos de mestrado e doutorado ou ambos. 

A busca pelo mestrado tem crescido, principalmente nos últimos anos, contudo o 

número de titulados tem evoluído lentamente. A baixa taxa de titulação (relação entre alunos 

titulados sobre admitidos) é um fator que tem detido atenção da CAPES. Essa taxa oscila, a 

depender do curso, entre 10% a cerca de 50%. A alta taxa de desistências sempre foi um 

problema para os cursos de mestrado, pois muitos alunos procuram na Engenharia de 

produção apenas uma forma de mudar as suas qualificações profissionais, em relação aos 

cursos de graduação realizados. Moreira (2008) afirma que é necessário uma investigação 

mais detalhada deste fenômeno para que se possa reformular e dimensionar a estrutura dos 

programas de pós-graduação. 

Neste subcapítulo apresentaram-se dados gerais sobre a evolução da pós-graduação 

no Brasil, que demonstram um crescimento substancial no ensino de pós-graduação em 

engenharia de produção no Brasil e reforçam a necessidade de estudos que tenham como 

enfoque o estudante e suas percepções uma vez que este é o protagonista essencial no sistema 

de ensino. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

 

 

Neste capítulo são descritos os procedimentos metodológicos utilizados para o 

desenvolvimento desta dissertação. Apresenta-se um detalhamento de todo o planejamento e 

execução da pesquisa, destacando-se: (i) caracterização da pesquisa, e (ii)  metodologia de 

desenvolvimento. É importante enfatizar que os métodos foram estabelecidos visando 

responder os objetivos de pesquisa propostos inicialmente. Logo, no decorrer do capítulo será 

apresentada a justificativa de escolha do método, os procedimentos de revisão bibliográfica, a 

abrangência do estudo e plano amostral, o instrumento de coleta de dados, os procedimentos 

de coleta, e os métodos de análise e tratamento dos dados.   

A literatura sobre as pesquisas de satisfação de alunos, tanto no nível de graduação 

como em pós-graduações, em sua maioria, adotam métodos estatísticos que não possibilitam 

analisar várias relações simultaneamente. Assim, o uso da analise fatorial exploratória e a 

modelagem de equações estruturais possibilita compreender de forma mais ampla as relações 

existentes entre as variáveis envolvidas na satisfação. 

 

 

3.1 CACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Essa pesquisa utiliza a abordagem quantitativa, tendo em vista que para responder à 

questão de pesquisa, testando as teorias objetivas existentes sobre o assunto, examinando a 

relação entre as variáveis por meio de procedimentos estatísticos (CRESWELL, 2010). 

O estudo pode ser enquadrado como descritivo ao procurar identificar se existe 

relação entre variáveis (Fink, 2012), por utilizar técnicas padronizadas de coleta de dados. É 

de natureza formal, uma vez que aponta a soluções de problemas e desenvolve hipóteses a 

partir de um modelo teórico (COOPER e SCHINDLER, 2003).   

A dimensão temporal enquadra o estudo como sendo transversal, uma vez que os 

dados serão coletados na extração de apenas uma amostra da população, e as informações 

serão obtidas uma única vez no tempo (FINK, 2012; MALHOTRA, 2006). Neste estudo, tem-

se o interesse em pesquisar, num determinado período de tempo, as associações entre os 

construtos teóricos considerados neste trabalho. 

Nesta pesquisa, adotou-se por base as orientações do método levantamento ou survey, 

considerado um procedimento para coletar dados primários por meio de indivíduos, sendo 
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utilizado quando o projeto de pesquisa envolve uma grande amostra de indivíduos com 

questionário predeterminado (FINK, 2012; HAIR Jr. et al., 2005; MALHOTRA, 2006). 

Em decorrência da busca pela solução do problema de pesquisa e atingimento do 

objetivo do trabalho, foram realizados os seguintes passos: revisão sistemática da literatura, 

na qual, foram selecionadas as publicações de maior relevância na temática abordada na 

pesquisa científica, e, em seguida, foi realizada a formulação de problema de pesquisa, 

objetivo e hipóteses. 

Com o intuito de fornecer fundamentação teórica para esta pesquisa e para o modelo 

hipotético conceitual que ela utiliza, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em periódicos 

nacionais e internacionais de relevância, nas três principais áreas de interesse deste estudo: 

Satisfação de estudantes, indicadores de satisfação e pós-graduação. Nessas publicações, 

foram buscados artigos que continham as palavras-chave “pós-graduação”, “Satisfação de 

estudantes”, “ECSI” em um período de busca de Março de 2016 a Outubro de 2017. 

Posteriormente, deu-se a escolha do modelo conceitual de modelagem de equações 

estruturais sobre a temática selecionada. O Modelo Europeu escolhido para esta pesquisa, foi 

validado em outras aplicações no ambiente acadêmico encontrando bons índices de 

ajustamento. Como não foram encontrados na literatura brasileira pesquisas com abrangência 

nacional aplicando este modelo, o mesmo foi escolhido atendendo as sugestões dos autores 

para futuras investigações (ESKILDSEN et al,. 2000; MARTENSEN et al,. 2000; 

OSTERGAARD e KRISTENSEN, 2006). 

 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

  

 

O estudo considerou como universo de pesquisa todos os alunos matriculados nos 

cursos de mestrado e doutorado acadêmico de Engenharia de Produção no Brasil no ano letivo 

de 2017, totalizando 3.293 estudantes. Para seleção dos programas que compunham a 

população foram aplicados os seguintes filtros na base de dados da Plataforma Sucupira: (1) 

área de avaliação: Engenharias III (2) área básica: engenharia de produção, (3) Situação do 

programa: em funcionamento, que resultaram em 49 programas listados. Por conseguinte, 

selecionou-se apenas os programas com os termos “produção” e/ou “industrial” resultando 45 

programas.. A relação dos programas de pós-graduação stricto sensu em funcionamento no 

Brasil com a respectiva quantidade de alunos matriculados pode ser observada no apêndice A 
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Deve-se destacar que tanto programas públicos como privados foram contemplados 

na amostra, contudo, o instrumento de coleta de dados não realizou inquérito quanto a 

questões de preço embora o grupo de alunos de programas privados possa apresentar 

percepções distintas quanto ao valor percebido em virtude do desembolso mensal e ausência 

de bolsas de incentivo a pesquisa, optou-se por não considerar questões dessa natureza na 

mensuração de valor percebido. 

Considerando como participantes do universo da pesquisa apenas alunos com 

matriculas ativas nos programas, apreciou-se as recomendações de Marôco (2010) em que o 

autor indica um número mínimo de observações a serem coletadas para a execução da 

modelagem de equações estruturais.  Esse número pode variar entre 100 a 150 ou entre 250 a 

400 observações, em diversas pesquisas. Entretanto, o autor argumenta que não há base 

sustentável para se determinar um mínimo de observações de forma geral, já que o tamanho 

mínimo da amostra depende da quantidade de variáveis e de parâmetros utilizados. 

Para Hair Jr. et al. (1998) deve-se ter de 5 a 10 respondentes por parâmetro no 

modelo. Conforme será detalhado no item 3.5, o modelo desta pesquisa contem 31 variáveis 

observáveis, assim, a amostra mínima necessária para atender os critérios definidos para 

Structured Equation Modeling -SEM será de 155 respostas. Ao final da aplicação dos 

questionários foram obtidas 596 respostas, das quais 588 foram consideradas válidas, 3,79 

vezes o número mínimo de respostas recomendadas segundo critério adotado, sendo 

considerada uma amostra satisfatória para aplicação da SEM. 

 

 

3.3 DADOS E INSTRUMENTOS DE COLETA 

 

 

A coleta de dados deve estar diretamente relacionada ao problema de pesquisa, para 

que os objetivos sejam atingidos. Dessa forma, para definir o modelo de mensuração a ser 

utilizado nesta pesquisa, foi necessário especificar quais as variáveis compunham cada 

construto. Estas são variáveis observadas, ou seja, aquelas que serão os itens respondidos pela 

amostra no questionário aplicado. Este modelo de mensuração indica correlações provenientes 

da teoria entre construtos (fatores) e variáveis (HAIR JR et al., 2005).  

De acordo com a literatura analisada, há diversos indicadores capazes de avaliar a 

satisfação discente. Foi realizada uma leitura sistêmica dos estudos (resumo e resultados) que 

propuseram indicadores e optou-se por escolher o instrumento de coleta de dados de 
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Ostergaard e Kristensen (2006) por apresentar a melhor adaptação de linguagem dos 

indicadores de satisfação para o contexto acadêmico. 

O quadro 6 sintetiza e nomeia as variáveis selecionadas e suas respectivas 

referências. 

Quadro 6 – Indicadores do questionário por construto e variável 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

CONSTRUTO SIGLA VARIÁVEL OBSERVADA REFERÊNCIA 

EXPECTATIVA 

E1 Carreira profissional e iniciação a 

docência Zeithaml, Berry; Parasuraman (1988) 

Oliver (1980; 1993, 1997); Johnson, 

Nader e Fornell (1996); Voss, Gruber e 

Szmigin, (2007); Alves e Raposo 

(2009); Gruber et al. (2008) 

 

E2 Capacidades e conhecimento dos 

professores 

E3 Comparação com outros cursos 

E4 Estrutura e grade curricular curso 

E5 Qualidade geral do programa 

IMAGEM 

I1 Reputação acadêmica Aitken (1982) Dowling (1986); Barich 

e Kotler (1991); Andreassen e 

Lindestad (1998);  Martensen, et. al. 

(2000) Palacio, et al., (2002) Arpan, 

Raney e  Zivnuska (2003);  Eskildsen 

et al. (2004)  Navarro, Iglesias e 

Torres (2005) Yugo e Reeve (2007); 

Alves e Raposo (2010). 

I2 Reconhecimento de qualidade 

I3 Reconhecimento da contribuição social 

e local 

I4 Inovação e desenvolvimento científico 

I5 
Segurança e confiabilidade 

QUALIDADE 

PERCEBIDA 

Q1 Instalações e infraestrutura 

Zeithaml, Berry e Parasuraman (1988);  

Fornell et al. (1996);  Brady e Cronin 

Jr. (2001) Voss, Gruber e Szmigin, 

(2007); Chiandotto, Bini e Bertaccini 

(2007). 

Q2 Conteúdo do curso e ambiente 

acadêmico 

Q3 Qualidade global do curso e da 

universidade 

Q4 Capacidade e conhecimento do corpo 

docente 

Q5 Relacionamento com  docentes e 

servidores 

Q6 Comparação com outros cursos e 

programas 

VALOR 

PERCEBIDO 

V1 Colocação profissional Dodds; Monroe; Grewal (1991) 

Woodruff (1997); LeBlanc e Nguyen 

(1999); Parasuraman e Grewal (2000); 

McDougall e Levesque (2000); Cronin 

Jr, Brady e Hult (2000); Ledden, 

Kalafatis e Samouel (2007). 

V2 Crescimento como pesquisador 

V3 Empregabilidade 

V4 Valorização pelos alunos, 

pesquisadores e docentes 

V5 Esforço & Recompensa 

LEALDADE 

L1 Reincidência na escolha Fornell (1992); Fornell et al. (1996); 

Oliver (1999)  Eskildsen et al. (2000);  

Lee, Jolly, Kench,e Gelonesi (2000); 

Ostergaard e Kristensen (2006); 

Fernandes, Ross e Meraj (2013); 

Murcia e Miralles (2016). 

L2 Fidelidade 

L3 Auto avaliação de desempenho 

L4 Indicação para amigos – boca a boca  

L5 Orgulho de pertencer 

SATISFAÇÃO 

S1 Experiência geral Oliver (1980,1981;1997); Fornell 

(1992);  Anderson, Fornell e Lehmann, 

(1994); Fornell et al. (1996);  

Eskildsen, Martensen, Gronholdt e 

Kristensen (2000) Johnson et al. 

(2001);  Alves e Raposo (2007), Eklof 

(2000); Rodrigues e Liberato (2016) 

S2 Atendimento das expectativas e 

necessidades 

S3 Idealização do curso 

S4 Avaliação da decisão 

S5 Grau de felicidade 

http://pure.au.dk/portal/en/persons/jacob-kjaer-eskildsen%28c6c700a2-d087-488c-8294-08ce9fc45100%29.html
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Após a seleção dos autores e variáveis a serem observadas realizou-se a estruturação 

do questionário. Esse método de comunicação com os respondentes mostrou-se válido para 

atender os objetivos da pesquisa por motivos como: (i) baixo custo de aplicação, (ii) 

estabelecimento de contato com respondentes pouco  acessíveis, (iii) apresenta uma percepção  

por parte do respondente de maior confidencialidade, (iv) liberdade quanto ao tempo para 

responder as perguntas e (v) maior cobertura geográfica (COOPER; SCHINDLER, 2003). 

Entretanto, a principal limitação deste instrumento está na impossibilidade de intervenção do 

entrevistador. 

Um pré-teste foi executado com a versão preliminar do instrumento de pesquisa 

baseado no trabalho de Ostergaard e Kristensen (2006). A aplicação foi pessoal e de forma 

acidental, não probabilística por conveniência entre alunos do programa de Mestrado de 

Engenharia de Produção de UFRN no período de Março a Abril de 2016 com o principal 

proposito de colher sugestões e impressões dos respondentes a cerca da clareza, objetividade, 

interpretação e tempo de resposta. 

O pré-teste apresentou 12 perguntas sobre o construto expectativas; 6 questões sobre 

imagem; 9 questões sobre qualidade percebida; 9 questões sobre valor percebido; 12 questões 

sobre satisfação geral e 5 questões sobre lealdade totalizando 53 variáveis manifestas 

acrescidos de 6 indagações sobre o perfil dos respondentes. Utilizou uma escala tipo likert, de 

0 a 10, sendo 0 para “discordo totalmente” e 10 para “concordo totalmente” para as questões 

conforme disposto no Apêndice C.  

Foram coletados 22 questionários, contudo, apenas 18 foram considerados válidos. A 

análise preliminar das respostas ensejou alterações no instrumento, haja vista a dificuldade de 

interpretação de algumas questões, extensão e tempo de resposta; redundância e 

confiabilidade em extrair com segurança os fenômenos propostos. 

Inicialmente foram excluídas as informações do perfil uma vez que estas 

informações não contribuíam diretamente para os objetivos propostos no trabalho. Outrossim, 

os respondentes sugeriram que as questões relativas a renda fossem excluídas pelo fato da 

maioria ser bolsista ou exclusivamente estudante.  

Em seguida optou-se por reformular as variáveis observáveis de cada construto a fim 

de que pudessem se distinguir melhor uma das outras e reduziu-se o número de observações 

por construto para cinco ou seis com o objetivo de reduzir o tempo de resposta do 

questionário atendendo aos requisitos mínimos de observações por construto conforme 

recomendações de Hair Jr. et al. (1998) e Marôco (2010). 
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Finalmente, a respeito da escala de mensuração, deve-se considerar que a variação no 

número de itens da escala de Likert tem fomentado inúmeras discussões e está relacionado à 

forma como o entrevistado as interpretará. O pré-teste apresentou uma escala de Likert par 

com 10 pontos, a fim de possibilitar uma percepção da igualdade psicométrica da distância 

entre os pontos e ampliar a base de dados, enriquecendo a análise dos dados e o cálculo da 

covariância entre variáveis, frequentemente utilizada em testes multivariados de dados. 

Contudo, após a aplicação do pré-teste, constatou-se estranheza dos respondentes em relação 

a quantidade de pontos de mensuração, uma vez que na literatura uma ampla corrente de 

autores defende uma escala ímpar que apresente uma variável central neutra de forma que os 

respondentes sintam-se mais confortáveis em expressar suas opiniões (DALMORO e 

VIEIRA, 2013). 

Outro fator que leva a escolha dessa escala é que a população respondente desse 

estudo são estudantes de pós-graduação, e este grupo tende a apresentar maior habilidade 

cognitiva, verbais e experiência com questionários, o uso de escalas com mais pontos de 

respostas rotulados, podem reduzir os efeitos dos estilos de resposta. Assim, optou-se por 

utilizar uma escola com sete pontos (WEIJTERS; CABOOTER; SCHILLEWAERT, 2010). 

Após realização das alterações, o instrumento de coleta de dados passou a ter 34 

questões, das quais três são referentes ao perfil dos respondentes: gênero, curso e programa e 

31 questões referentes aos atributos da satisfação, utilizando escala likert, que visavam captar 

a percepção dos estudantes em relação às variáveis latentes constantes no modelo teórico 

utilizado, quais sejam: imagem, expectativa, qualidade percebida, valor percebido, satisfação 

e lealdade. 

Os construtos e variáveis observáveis do questionário final podem ser observadas no 

Quadro 7 a seguir: 
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Quadro 7 – Relação de atributos, indicadores e escala do questionário. 

Fonte: Adaptado de Ostergaard e Kristensen (2006). 

 

CONSTRUTO DESCRIÇÃO DO INDICADOR ESCALA 

EXPECTATIVA 

E1 Expectativas quanto à preparação dos alunos para a 

carreira profissional e iniciação a docência 

1 - Muito Reduzidas 

7 - Muito Elevadas 

E2 Expectativas quanto às capacidades e conhecimento dos 

professores 

E3 Expectativas em comparação com outros cursos 

E4 Expectativas quanto à estrutura e grade curricular curso 

E5 Expectativas quanto à qualidade geral do curso programa 

IMAGEM 

I1 É um programa de boa reputação acadêmica 

1 – Discordo 

totalmente 

7 - Concordo 

Totalmente 

I2 O curso prepara e qualifica bem seus alunos para a pesquisa 

I3 É um programa envolvido com a comunidade e contribui 

para o desenvolvimento local 

I4 O programa contribui para a pesquisa e desenvolvimento 

científico. É inovador e voltado para o futuro 

I5 Acredito que o programa e a universidade são seguros e 

confiáveis 

QUALIDADE 

PERCEBIDA 

Q1 Quanto a qualidade das instalações e infraestrutura 

1 – Muito má 

7 – Muito boa 

Q2 Quanto ao conteúdo do curso e ambiente acadêmico 

Q3 Quanto à qualidade global do curso e da universidade 

Q4 Quanto a capacidade e conhecimento do corpo docente 

Q5 Quanto ao relacionamento com dos docentes e servidores 

Q6 Em comparação com outros cursos e programas 

VALOR 

PERCEBIDO 

V1 Este curso permite a obtenção de boa colocação 

profissional 

1 – Discordo 

totalmente 

7 – Concordo 

totalmente 

V2 O curso contribui para meu crescimento como pesquisador 

V3 O curso é valorizado por parte dos empregadores 

V4 É valorizado pelos alunos, pesquisadores e docentes 

V5 O esforço que despendo é proporcional às competências e 

qualificações que estou adquirindo 

LEALDADE 

L1 Se tivesse que decidir novamente, voltaria a escolher este 

curso 

1 – Discordo 

totalmente 

7 – Concordo 

totalmente 

L2 Mesmo que me propusessem uma transferência não sairia 

deste curso 

L3 Avalio de forma positiva o meu desempenho ao longo do 

curso 

L4 Se um amigo estivesse interessado em candidatar-se a pós 

graduação, recomendaria este curso 

L5 Tenho orgulho de fazer parte desse curso e do programa 

SATISFAÇÃO 

S1 Considerando a experiência geral com este curso, qual é o 

seu grau de satisfação 

1 Compl.  insatisfeito 

7 Total. satisfeito 

S2 Até que ponto este curso corresponde às suas necessidades 

e desejos 

1 Muito menos 

que eu esperava 

7 Muito mais... 

S3 Imagine um curso perfeito em todos os aspectos. A que 

distância você colocaria seu curso desse ideal 

1 Muito distante 

7 Muito próximo 

S4 Até que ponto considera ter tomado uma decisão sensata 

quando escolheu fazer esse curso 

1 – Nada sensata 

7 – Muito sensata 

S5 Grau de felicidade por ter escolhido este curso 
1 – Muito infeliz 

7 – Muito feliz 
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O questionário (Apêndice C) foi abrigado no site Survey Monkey, no link 

https://pt.surveymonkey.com/r/RY5ZTPZ, e um email contendo o endereço que conduzia ao 

questionário, foi enviado para as secretarias dos programas de pós-graduação em engenharia 

de produção e industrial, para que fosse encaminhado aos alunos de pós-graduações 

regularmente matriculados, do Brasil. Paralelamente ao envio dos e-mails às coordenações, a 

pesquisadora entrou em contato pelo telefone para ratificar o recebimento do e-mail e envio 

aos discentes. Em complemento, pesquisou-se nos sites dos programas de pós-graduação 

dados disponíveis dos alunos regularmente matriculados, e enviou diretamente para o e-mail 

de alguns alunos, o link da pesquisa.  

 

 

3.4 MODELO CONCEITUAL 

 

 

Esse estudo propõe O modelo hipotético da pesquisa foi proposto com base no Índice 

de Satisfação ECSI European Customer Satisfaction Index que sugere seis variáveis latentes: 

imagem, expectativas, qualidade percebida, valor percebido, satisfação e lealdade, fornecendo 

assim uma perspectiva dos antecedentes e consequentes da satisfação (JOHNSON et al., 

2001).  

A escolha deste modelo em detrimento aos demais índices de satisfação nacionais 

deu-se por duas premissas essenciais: (1) possibilidade de permitir comparações com os 

resultados de outros setores da economia e até mesmo organizações do seguimento de 

serviços; (2) a existência do construto imagem que tem se mostrado importante nas questões 

relativas às expectativas dos alunos, principalmente àqueles vinculados a programas de pós-

graduações de instituições públicas e por fim (3) a ausência do construto reclamações, uma 

vez que, dada as caraterísticas do sistema de ensino público brasileiro nomeadamente da pós-

graduação os estudantes não dispõem de canais formais para registros de queixas e sugestões 

sendo esse item de difícil mensuração. 

A Figura 6 mostra o modelo estrutural utilizado e as respectivas hipóteses de 

pesquisa estabelecidas.  
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Figura 6 – Modelo de Satisfação Europeu – ECSI e Hipóteses de Pesquisa 

 

Fonte: Adaptado de Eklof e Westlund (2000) 

 

 

3.5 FORMULAÇÃO DE HIPÓTESES 

 

 

Com base na fundamentação teórica e respeitando os critérios originais modelo 

teórico, European Customer Satisfaction Index - ECSI - formularam-se as hipóteses de 

pesquisa baseando nas relações causais entre os construtos a saber: 

A variável imagem reúne as associações mentais que os estudantes fazem ao lembrar 

o nome da instituição de ensino superior a qual estão vinculados, em relação a possibilidade 

de considerarem ser uma boa faculdade para se estudar, seu caráter inovador e visionário, sua 

capacidade de proporcionar uma boa preparação para os alunos, entre outros aspectos que 

influenciam a satisfação dos alunos de forma positiva e direta. Dessa forma, sobre a imagem, 

formulam-se as seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 1 (H1): A imagem influencia as expectativas dos estudantes; 

Hipótese 2 (H2): A imagem influencia o valor percebido; 

Hipótese 3 (H3): A imagem influencia a satisfação dos estudantes; 

Hipótese 4 (H4): A imagem influencia a lealdade dos estudantes. 

 

As expectativas têm como objetivo medir a qualidade de um serviço que o aluno 

espera receber, relacionados à sua preparação para a carreira profissional, e às capacidades e 

conhecimento dos professores, baseados em sua própria experiência, em informações de 

terceiros ou ainda em ações publicitárias. Em relação às expectativas, infere-se que: 

Hipótese 5 (H5):  As expectativas influenciam a qualidade percebida; 
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Hipótese 6 (H6):  As expectativas influenciam  a percepção de valor sobre o 

programa de pós-graduação. 

 

A qualidade percebida pode ser definida como o julgamento do aluno, baseado em 

sua experiência recente, sobre a superioridade ou excelência dos serviços adquiridos. O 

pressuposto é que ela exerça um efeito direto e positivo sobre a satisfação do aluno, por meio 

das seguintes hipóteses: 

 

Hipótese 7 (H7):  A qualidade percebida influencia o valor percebido;  

Hipótese 8 (H8): A qualidade percebida influencia a satisfação; 

Hipótese 9 (H9): A qualidade percebida influencia a lealdade dos alunos. 

 

 Por sua vez, o valor percebido refere-se à percepção dos alunos quanto a 

possibilidade de obterem uma boa colocação profissional. Ou seja, relaciona-se com a 

percepção, se trata de um bom investimento para a vida profissional e acadêmica, assim como 

avalia o esforço despendido face à qualidade das competências e qualificações adquiridas. 

Sugere-se que:  

 

Hipótese 10 (H10) O valor percebido influencia a satisfação. 

 

A variável central do modelo, nominada satisfação, é influenciada pelas variáveis 

antecessoras e admite-se, como consequência imediata desta, a lealdade, sugere que um 

estudante satisfeito voltaria a escolher a mesma instituição de ensino e a recomendaria a 

outros. Dessa forma, acredita-se que: 

 

Hipótese 11 (H11) A satisfação influencia a lealdade. 

 

O Quadro que relaciona cada variável latente com seus respectivos autores que 

fundamentam o modelo bem como sua definição foi apresenta no quadro 1 Suporte Teórico 

do modelo European Customer Satisfaction Index (ECSI), página 37. 

 

 

3.6 FORMA DE ANÁLISE E TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

 

Após a coleta, os dados foram organizados em uma planilha eletrônica, no software 

Office Excel, e posteriormente analisado eletronicamente com o auxílio dos programas 
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Statistical Package for Social Sciences (SPSS) e Analysis of Moment Structures (AMOS). 

Para a realização desse estudo, foram adotados alguns procedimentos de análise com base nos 

objetivos propostos, conforme detalhado no Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Análise dos dados por objetivo proposto 

OBJETIVOS 

ANALISE DOS RESULTADOS 

Tratamento Estatístico Forma de 

Apresentação 

Identificar quais são os fatores chaves no processo 

de satisfação dos pesquisados. 

Análise Fatorial Exploratória Tabela de dados e 

figura do modelo 

Verificar as relações entre os constructos: imagem, 

expectativas, valor percebido, qualidade percebida, 

satisfação e lealdade. 

Análise Fatorial Confirmatória Tabela de dados e 

figura do modelo 

Validar o modelo estrutural ECSI e testar suas 

hipóteses no contexto do ensino da pós-graduação 

Validação dos pressupostos e 

aferição dos índices de 

ajustamento do modelo 

Descrição e explicação 

dos resultados do 

modelo 

Verificar as relações entre os fatores determinantes 

da satisfação; 

Análise Fatorial Confirmatória Cargas Fatoriais, 

Variâncias e 

Covariâncias 

Investigar os coeficientes dos parâmetros do 

modelo estrutural integrando o conceito de 

Qualidade CAPES dos programas. 

Analise Fatorial Exploratória  Tabela de dados e 

modelo de mensuração 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

3.6.1 Modelagem de Equações Estruturais 

 

 

A Modelagem de Equações Estruturais - MEE é uma técnica relativamente nova e 

tem sido usada em quase todas as áreas de estudo, como: educação, marketing, psicologia, 

sociologia, administração, saúde, demografia, comportamento organizacional, biologia, dentre 

outros (HAIR JR et. al, 2005). Esta é uma técnica emergente que possui suposições pouco 

restritivas nos seus modelos, o que permite uma maior aplicabilidade em comparação à outras 

técnicas estatísticas. 

O termo Modelagem de Equações Estruturais não faz referencia à uma única técnica, 

mas uma família de procedimentos. Este método é resultante de uma evolução da modelagem 

multiequações, e foi inicialmente proposta por Sewall Wright em seus estudos com porcos 

Guinea, e aprimorado pelos economistas Joreskog e Sorbom (IRIONDO et al., 2003). 

Sua diferença em relação a outras técnicas multivariadas é possibilidade de examinar 

uma série de relações com dependência simultaneamente. Ele compartilha três premissas 

básicas com estas outras técnicas: i) independência das observações, ii) amostras aleatórias de 

respondentes e iii) linearidade de todos os relacionamentos. Contudo, a MEE é mais sensível 
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à normalidade multivariada ocasionando a necessidade de amostras maiores (HAIR et al., 

2005). 

Sua aplicação segue em diversas etapas sequenciais, nesta pesquisa, são seguidas as 

etapas descritas por Hair Jr. et al. (1998), conforme Figura 7: 

Figura 7 - Etapas da Modelagem de Equações Estruturais 

  

Fonte: Adaptado Hair Jr. et al. (1998). 

 

Como pode ser observado acima, existem sete passos fundamentais para o 

desenvolvimento deste método (HAIR et al., 2005), são eles: (1) desenvolvimento de um 

modelo teórico; (2) construção de um diagrama de caminhos de relações causais; (3) 

conversão do diagrama de caminhos em um conjunto de modelos estrutural e de mensuração; 

(4) escolha do tipo de matriz dos dados e estimação do modelo proposto; (5) avaliação da 

identificação do modelo estrutural; (6) avaliação dos critérios de qualidade do ajuste e (7) 

interpretação e modificação do modelo. 

As etapas de 1 a 4 foram definidas a partir do arcabouço teórico apresentado para 

elaboração do modelo estrutural e de mensuração. A técnica de estimação adotada nesta 

pesquisa foi o de Máxima Verossimilhança (Maximum Likelihood) padrão do software 

AMOS. 
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Para a análise fatorial exploratória, serão utilizados os critérios constantes no quadro 

9, indicados por Marôco (2010). 

 

Quadro 9 - Critérios de decisão da análise fatorial exploratória 
Critério Decisão 

KMO (teste de Kaiser-Meyer-Olkin) ≥ 0,5 

Teste de esfericidade de Bartlett < 0,001 

Matriz de correlação anti-imagem Diagonal principal ≥ 0,5 

Comunalidade ≥ 0,5 

Variância total explicada Apenas um autovalor acima de 1 

Carga fatorial dos componentes ≥ 0,30 

Fonte: Marôco (2010) 

 

Para a modelagem de equações estruturais, serão observados os índices de qualidade 

de ajustamento necessários para que o modelo seja considerado adequado e estável, como o 

CMIN/DF (qui-quadrado sobre graus de liberdade), CFI (comparative fit index), GFI 

(goodness of it index), TLI (índice de Tucker-Lewis) e RMSEA (root mean error of 

approximation). O quadro 10 mostra os valores de referência dos principais índices de 

qualidade de ajustamento que serão utilizados neste trabalho, seguindo o sugerido por Marôco 

(2010). 

 

 

Quadro 10 - Valores de referência dos índices de qualidade de ajustamento 

Estatística Macro Amos  Valores de Referência 

X
2
 e p-value cmin; p Quanto menor melhor; p> 0,05 

X
2
 /gl cmin/df 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 

CFI 

GFI 

TLI 

cfi 

gfi 

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 

RMSEA 

P-value 

rmsea 

pclose 

Maior que 0,10 – ajustamento inaceitável 

Maior que 0,05 e menor ou igual a 0,10 –ajustamento bom 

Menor ou igual a 0,05 – ajustamento muito bom 

p-value ≥ 0,05 

    Fonte: Adaptado de Marôco (2010) 
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Os índices e os valores de referência descritos no quadro 10 serão utilizados como 

critério de decisão na análise da modelagem de equações estruturais. 

Os principais resultados esperados de uma aplicação da MEE são: fornecimento da 

estimativa da magnitude dos efeitos entre variáveis e a possibilidade de testar se o modelo é 

consistente com os dados observados. Quando menor a confiança nas medidas, maior a 

dificuldade em observar relações entre os construtos latentes e as demais variáveis (FARIAS; 

SANTOS, 2000).  
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4 APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa e procedimento de análise 

estatística responsável pela validação das hipóteses. Inicialmente é apresentada a 

caracterização da amostra e estatística descritiva dos dados. Por conseguinte a validação dos 

pressupostos da modelagem, análise fatorial exploratória e confirmatória. Finalmente são 

apresentadas as discussões dos resultados obtidos os quais permitem aceitar ou refutar as 

hipóteses propostas. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

 

O primeiro bloco de perguntas do questionário apresentaram questões para 

categorizar os respondentes quanto a Instituição de Ensino que estão vinculados, nível do 

curso (mestrado ou doutorado) modalidade (acadêmico ou profissional) e gênero. Após 

aplicação do survey foi possível caracterizar os respondentes.  

Quanto ao gênero a amostra da pesquisa apresentou uma representação equitativa 

entre homens e mulheres: 56,46% dos respondentes são do sexo masculino o equivalente a 

332 alunos e 43,54% do sexo feminino, 256 respondentes. Em relação à modalidade do curso 

que os respondentes estão cursando, dos 588 respondentes apenas 8,5% (50 discentes) cursam 

mestrado profissional; 167 alunos, correspondente a 28,40% da amostra cursam doutorado 

enquanto a maioria, 371 discentes ou 63,10% dos respondentes estão cursando mestrado 

acadêmico nos programas em funcionamento. A amostra seleciona para este estudo 

contemplou 45 programas distribuídos em 12 Estados Brasileiros. Apenas o Estado do 

Amazonas não teve participação na pesquisa, obteve-se retorno de resposta de 35 programas. 

Cabe esclarecer que, dos que se abstiveram de participar da pesquisa 7 eram programas de 

mestrado profissional e apenas 3 de mestrado acadêmico. Quanto ao retorno de resposta por 

Instituição de Ensino, não obtivemos resposta dos programas de pós-graduações da 

Universidade Federal do Amazonas – e Universidade Federal de Goiás, mesmo após três 

semanas de contatos por e-mail e telefone com as coordenações. 

O Quadro 11 evidência que a amostra é composta predominantemente por alunos dos 

estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, respectivamente e uma menor 

participação de alunos dos estados de Santa Catarina, Paraíba e Goiás. Observa-se pela 
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proporção de respondentes que a região Sudeste e Sul concentra a maior parte dos 

respondentes, seguidos pela região Nordeste e Centro Oeste. 

 

 

Quadro 11 – Universidades Participantes & número de respondentes 

Estado Universidade 
Número 

de Respondentes 
Estado Universidade 

Número  

de Respondentes 

RN UFRN 42 

SP 

UNIARA 

158 

PB UFPB 11 USP 

PE UFPE 34 UFSCAR 

BA UFBA 54 UNESP BAURU 

GO PUCGO 15 UNESP GUARATINGUETA 

MG 
UNIFEI 

34 
EESC USP 

UFMG UNIMEP 

RJ 

UENF 

77 

UNINOVE 

UFRJ UNIPE 

UFF FCA LIMEIRA 

CEFETRJ 

RS 

UFRGS 

106 
PUCRJ UFSM 

UCAM UNISINOS 

PR 

PUCPR 

48 

UCS 

UFPR 
SC 

UFSC 
9 

UTFPR UNISOCIESC 
       Fonte: Dados da pesquisa, 2007 

 

 

A distribuição geográfica dos respondentes da pesquisa observada no Gráfico 2 torna 

evidente o desafio de assimetria na distribuição dos cursos de pós-graduação enfrentados pela 

CAPES, e reforça a concentração de mais de 60% dos programas de pós-graduação em 

Engenharia de produção nos estados que concentram maiores parques fabris. 

 

 

Gráfico 2 – Participantes da pesquisa por Região 

 
        Fonte: Dados da Pesquisa, 2007 
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Após a descrição do perfil dos respondentes, foi realizada a verificação dos 

pressupostos para execução da modelagem de equações estruturais.  

 

 

4.2 VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DA MODELAGEM DE EQUAÇÕES 

ESTRUTURAIS 

 

 

Antes de utilizar as técnicas de análise da modelagem de equações estruturais deve-se 

proceder com a verificação de um conjunto de pressupostos cuja transgressão pode 

comprometer os resultados da pesquisa. Inicialmente, observando o principal da inexistência 

de dados extremos, procedeu-se com o tratamento de outliers por meio da observação do 

gráfico boxplot que conduziu a identificação de 08 observações extremas as quais foram 

excluídas da análise, quais sejam: 121, 152, 164, 249, 251, 327, 445 e 447.  

Em seguida avaliou-se a consistência interna do instrumento de medida. Foi utilizado 

o teste Alfa de Cronbach, que mede em uma escala de 0 a 1 (0 < α < 1) a consistência interna 

de um questionário aplicado. Esse teste verifica a correlação entre as variáveis que fazem 

parte do questionário de pesquisa, informando o quanto a medida de uma variável latente está 

presente em suas variáveis observáveis. Medidas acima de 0,7 são indicadores de uma boa 

confiabilidade e acima de 0,8 de muito boa confiabilidade do questionário de pesquisa 

(MARÔCO, 2010). Em seguida foi realizado o Teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) que aponta 

o grau de suscetibilidade ou o ajuste dos dados à análise fatorial, ou seja, o nível de confiança 

esperado para que o método multivariado de análise fatorial seja empregado com sucesso 

(Hair et al., 1998). O (KMO), apresenta valores normalizados (entre 0 e 1,0) mostrando-se 

satisfatório. 

O terceiro teste aplicado foi o de Esfericidade de Bartlett, que é baseado na 

distribuição estatística de X² (qui-quadrado) e observa a existência de correlação entre as 

variáveis (MAROCO, 2010). O valor obtido menor que 0,0001 confirma a adequação do 

método de análise fatorial para o tratamento dos dados em questão. A tabela 4 apresenta o 

resultado do Alpha de Cronbach, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e Teste de esfericidade de 

Barlett para as variáveis latentes do modelo. 
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Tabela 4: Resultados do Teste de Alfa de Cronbach, KMO e Barlett 

Fator 
Alpha de 

Cronbach 

Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) 

Teste de esfericidade de 

Barlett 
Interpretação 

Expectativas 0,818 0,787 0,000 Muito boa Consistência 

Imagem 0,832 0,817 0,000 Muito boa Consistência 

Qualidade Percebida 0,853 0,805 0,000 Muito boa Consistência 

Valor Percebido 0,839 0,823 0,000 Muito boa Consistência 

Satisfação Geral 0,962 0,830 0,000 Excelente Consistência 

Lealdade 0,864 0,870 0,000 Muito boa Consistência 

Todos os fatores 0,875 0,830 0,000 Muito boa Consistência 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

 

Quando se utiliza o método da máxima verossimilhança, é necessário que os dados 

das variáveis manifestas apresentem distribuição normal multivariada. Em observância a este 

pressuposto, analisaram-se os valores absolutos de curtose e assimetria conforme consta na 

Tabela 5. Constata-se que não houve violação séria de normalidade, já que os valores de sk 

foram inferiores a 2 e os de ku inferiores a 7. Marôco (2010) defende que há violação séria de 

normalidade quando os valores de sk e ku ultrapassam 2 e 7, respectivamente, o que 

possibilitou a utilização do método da máxima verossimilhança. 

 

 

Tabela 5 – Valores de Assimetria e Curtose 

Questões Assimetria Curtose Questões Assimetria Curtose Questões Assimetria Curtose 

E1 -0,805 0,597 V1 -0,962 1,079 L1 -1,412 1,173 

E2 -1,462 2,388 V2 -1,788 3,744 L2 -0,948 -0,247 

E3 -0,36 -0,503 V3 -0,965 0,609 L3 -1,375 2,393 

E4 -0,922 1,024 V4 -1,247 1,958 L4 -1,715 2,472 

E5 -1,182 1,732 V5 -1,416 1,708 L5 -1,666 2,597 

Questões Assimetria Curtose Questões Assimetria Curtose Questões Assimetria Curtose 

I1 -1,471 2,098 Q1 -0,648 -0,157 S1 -1,26 1,69 

I2 -0,967 0,526 Q2 -0,787 0,27 S2 -1,026 0,817 

I3 -0,444 -0,607 Q3 -0,905 0,719 S3 -0,616 -0,163 

I4 -0,969 0,585 Q4 -1,569 2,411 S4 -1,564 2,399 

I5 -1,435 2,09 Q5 -1,402 1,824 S5 -1,223 1,278 

   

Q6 -0,546 -0,316 

   Dados da Pesquisa, 2017 

 

 

Outro pressuposto a ser observado na Modelagem de Equações Estruturais trata da 

ausência de multicolinearidade, que ocorre quando variáveis independentes estão fortemente 

associadas. Hair et al. (2008) recomenda que o VIF (Variance Inflation Factor) ≤ 10 para 
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ausência de multicolinearidade. Neste estudo todas as variáveis apresentaram valores VIF 

satisfatórios conforme demonstra a Tabela 6, de tal modo que não foi verificada 

colineariedade entre nenhuma das variáveis e todas foram mantidas ao modelo originalmente 

proposto. 

 

 

Tabela 6 Resultados da estatística VIF para avaliação da multicolinearidade. 

Variáveis 

Estatísticas de 
colinearidade 

Tolerância VIF 

E1 ,660 1,516 

E2 ,526 1,900 

E3 ,539 1,854 

E4 ,489 2,045 

E5 ,380 2,633 

I1 ,456 2,192 

I2 ,344 2,907 

I3 ,526 1,901 

I4 ,369 2,707 

I5 ,462 2,162 

Q1 ,586 1,706 

Q2 ,305 3,274 

Q3 ,337 2,965 

Q4 ,339 2,946 

Q5 ,557 1,795 

Q6 ,392 2,554 

V1 ,429 2,332 

V2 ,344 2,904 

V3 ,437 2,288 

V4 ,382 2,619 

V5 ,451 2,216 

L1 ,223 4,476 

L2 ,501 1,997 

L3 ,723 1,383 

L4 ,226 4,427 

L5 ,227 4,398 

S1 ,228 4,391 

S2 ,279 3,582 

S3 ,332 3,009 

S4 ,313 3,194 

S5 ,201 4,972 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
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4.3 RESULTADO DA ANALISE FATORIAL EXPLORATÓRIA 

 

 

A análise fatorial exploratória foi utilizada como forma de verificar a validade dos 

fatores e suas relações com as variáveis manifestas. Inicialmente, construiu-se o modelo de 

mensuração e diagrama de caminho no software obedecendo às relações estabelecidas no 

modelo teórico ora especificadas na Figura 6. Assim, testaram-se seis fatores com suas 

respectivas variáveis manifestas, individualmente, totalizando trinta e uma variáveis 

observáveis e seis variáveis latentes verificadas. A Figura 8. 

 

 

Figura 8- Modelo de Mensuração e diagrama de caminho inicial 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

 

A AFE foi executada através do método dos Componentes Principais, utilizando o 

critério de autovalor (Eigenvalue) maior ou igual a 1 para a extração dos fatores. O método 

rotacional utilizado foi o Varimax. Para outros critérios, observou-se o sugerido por Hair et al.  

(2005), são eles: Carga Fatorial ≥ 0,30, Comunalidades ≥  0,50, KMO ≥ 0,50 e Teste de 

Bartlett < 0,001. 
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Os testes de adequação e especificidade da amostra foram considerados satisfatórios e 

os fatores apresentaram apenas um autovalor maior que 1, sendo considerados adequados. O 

percentual de variância explicada tem como objetivo garantir que o fator explique pelo menos 

um montante específico de variância. Normalmente, assume-se que a proporção da variância 

explicada seja ≥ 60%.  Assim, todas as variáveis observáveis apresentaram variância acima do 

mínimo considerável sendo consideradas satisfatórias com maior representatividade de 

variância explicada para o fator satisfação geral com 76,40% da variância dos dados enquanto 

que o fator Valor percebido apresentou a menor variância explicada de 62,23%, estimativa 

muito próximo do resultado obtido na variável latente imagem. 

 

 

Tabela 7 Resultados da análise fatorial exploratória dos 6 fatores 

Fator 
Variável 

manifesta 
Comunalidades 

Carga 

fatorial 

Matriz anti-imagem 
Autovalor 

> 1 

Variância total 

explicada - Média do 

MSA  

Valor 

mínimo 

Expectativas 

E2 0,599 0,774 

0,795 0,731 2,643 66,069 
E3 0,568 0,754 

E4 0,696 0,834 

E5 0,780 0,883 

Imagem 

I1 0,525 0,725 

0,820 0,782 3,042 

 

I2 0,677 0,823  

I3 0,532 0,729 62,297 

I4 0,726 0,852  

I5 0,582 0,763  

Qualidade Percebida 

Q2 0,729 0,854 

0,801 0,736 2,720 

 

67,989 
Q3 0,769 0,877 

Q4 0,633 0,795 

Q6 0,589 0,767 

Valor Percebido 

V1 0,587 0,766 

0,811 0,765 3,040 

 

V2 0,587 0,766  

V3 0,637 0,798 62,232 

V4 0,696 0,834  

V5 0,534 0,731  

Lealdade 

L1 0,800 0,894 

0,833 0,786 3,022 75,544 
L2 0,606 0,778 

L4 0,821 0,906 

L5 0,795 0,892 

Satisfação Geral 

S1 0,808 0,899 

0,863 0,832 3,820 76,404 

S2 0,770 0,878 

S3 0,698 0,835 

S4 0,724 0,851 

S5 0,820 0,906 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017 
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Por fim, a comunalidade de cada variável foi avaliada a fim de mensurar a quantidade 

da variância explicada pelos fatores comuns a essas variáveis. As variáveis manifestas EX1, 

QP1, QP5 e LE3 apresentaram baixa comunalidade sendo então excluídas do modelo. A 

tabela 7 apresenta os resultados da análise fatorial exploratória do modelo resultante com 27 

variáveis observáveis. Os resultados da análise fatorial exploratória foram incorporados ao 

modelo teórico proposto, resultando no modelo de aversão à perda apresentado na Figura 9. 

 

 

Figura 9- Modelo de Mensuração após Análise Fatorial Exploratória 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

 

4.4 RESULTADO DA ANALISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA 

 

 

Após a especificação do modelo executado por meio da AFE foi desenvolvida a 

Analise Fatorial Confirmatória – AFC utilizando o métodos de Máxima Verossimilhança 

(Maximum Likehood) por meio do software IBM® SPSS® Amos 18.0. Para avaliar com 

mais profundidade a confiabilidade da escala, foram realizados os testes de confiabilidade 

composta e variância extraída conforme Tabela 8. A confiabilidade composta e a variância 
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extraída foram apuradas para cada construto, utilizando os pesos padronizados resultantes da 

AFC e dos erros de mensuração dos indicadores (HAIR et al. 1998). 

 

 

Tabela 8 - Resultados da confiabilidade composta e variância extraída 

CONSTRUTO 

FIABILIDADE 

COMPOSITA 

VARIANCIA 

EXTRAIDA 

Imagem 0,801 0,450 

Expectativas 0,820 0,536 

Qualidade Percebida 0,796 0,493 

Valor Percebido 0,797 0,445 

Satisfação 0,908 0,664 

Lealdade 0,908 0,638 

     Dados da pesquisa, 2017 

 

 

Hair et al. (1998) consideram a confiabilidade aceitável quando denotada por valores 

iguais ou maiores que 0,70 e 0,50 respectivamente  para a fiabilidade compósita variância 

extraída. Os resultados obtidos atestaram a fiabilidade compósita para todos os construtos em 

análise. Porém, os valores de variância extraída dos construtos imagem, qualidade percebida e 

valor percebido ficaram um pouco abaixo do limite mínimo, o que sugere confirmação por 

meio da validade discriminante. 

A validade discriminante refere-se ao grau em que uma medida não se correlaciona 

com outros construtos, dos quais se supõe que difira. (HAIR et al., 2014). Assim, a validade 

discriminante dos construtos do modelo proposto foi observada pelo método cross loadings 

proposto por Chin (1998) onde a validade discriminante é estabelecida quando a carga fatorial 

de cada indicador do constructo é superior a todas suas cargas cruzadas com outros 

constructos. Esse parâmetro foi atendido, podendo-se afirmar a presença da validade 

discriminante. 

A fim de obter melhor ajustamento do modelo foram observados os índices de 

modificação, os quais sugeriram a inserção de covariâncias entre os erros de medida de 

algumas variáveis manifestas. Outrossim, as estimativas apresentaram relações não 

significantes entre as variáveis latentes que foram excluídas do modelo. Os resultados da 

análise fatorial confirmatória foram incorporados ao modelo teórico validado na AFE, 

resultando no modelo apresentado na Figura 10. 

A AFC do modelo confirmou a utilização dos seis fatores latentes presentes no ECSI. 

Todos os índices de qualidade de ajustamento encontraram-se em padrões aceitáveis. 
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Analisando-se as medidas de ajustamento do modelo recomendadas por Marôco 

(2010) e Hair et al., (1998) observou-se o índice de qualidade do ajustamento (GFI – 

goodness of it index); índice de adequação de ajustamento ajustado (AGFI – Adjusted 

goodness of it), índice de ajuste comparativo (CFI –comparative fit index); Índice de 

ajustamento normalizado (NFI – Normed Fit Index), índice de Tucker-Lewis (TLI - Tucker-

Lewis index)  – considerados como  de bom desempenho, quando apresentam  valores iguais 

ou acima de 0,90.  

 

 

Figura 10- Modelo de Mensuração após Análise Fatorial Confirmatória 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

 

Para os índices qui-quadrado sobre graus de liberdade (CMIN/DF) e a raiz da média 

dos quadrados dos erros de aproximação (RMSEA –root mean error of approximation) 

considerou-se como valores de referencia  indicado por Maroco (2010) onde CMIN/DF ≤ 2 é 

muito bom e ≥ 5 sofrível e RMSEA ≥0,05 e ≤ 1,0 considerado bom. 

Observando esse critério, o modelo proposto da pesquisa apresentou um nível 

moderado de ajuste conforme observado na tabela 9. 
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Tabela 9- Resultado da analise fatorial confirmatória para o modelo 

CMIN GFI AGFI CFI NFI TLI CMIN/DF RMSEA P-VALOR 

776,40 0,889 0,860 0,937 0,902 0,927 2,579 0,060 0,000 
Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

 

A verificação das medidas permite aferir que o modelo mostrou-se adequado 

apresentando um ajustamento moderado quando consideramos o GFI = 0,889 e AGFI = 

0,860; entretanto os demais índices de qualidade do ajustamento obtiveram níveis 

satisfatórios. O valor de RMSEA = 0,060 favoreceu a aceitação do modelo juntamente com as 

medidas de ajuste incremental do modelo que apresentaram valores aceitáveis, NFI = 0,902, 

CFI = 0,927 e TLI = 0,927. Outro indicador que contribui para adequabilidade do modelo é o 

qui-quadrado normalizado CMIN/DF =2,579 cujo valor deve ser inferior a 3,0, como observa 

Hair et al., (1998). 

 

 

4. 5 TESTE DE HIPOTESES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

As hipóteses de pesquisa relacionadas ao objetivo principal apresentada na Figura 6 e 

descritas no tópico 3.1 podem agora ser analisadas, uma vez que a análise de equações 

estruturais resultou um modelo empírico de satisfação dos alunos de pós-graduação baseado 

no ECSI que possibilita verificar as relações válidas entre os construtos. Assim as analises das 

hipóteses de pesquisa são descritas na tabela 10. 

 

 

Tabela 10 - Análises das hipóteses principais de pesquisa 

HIPÓTESES RESULTADO 

OBTIDO 

Hipótese 1 (H1): A imagem exerce influencia positiva nas expectativas dos alunos Confirmada 

Hipótese 2 (H2):  A imagem exerce influencia positiva no valor percebido pelos alunos Confirmada 

Hipótese 3 (H3):  A imagem exerce influencia positiva  na satisfação dos alunos Rejeitada 

Hipótese 4 (H4): A imagem exerce influencia positiva na lealdade Rejeitada 

Hipótese 5 (H5): As expectativas influenciam diretamente a qualidade percebida Confirmada 

Hipótese 6 (H6): As expectativas dos alunos influenciam  a percepção de valor sobre 

programa de pós-graduação 
Confirmada 

Hipótese 7 (H7): A qualidade percebida exerce influencia direta sobre o valor 

percebido 

Rejeitada 

Hipótese 8 (H8): A qualidade percebida exerce influencia direta a satisfação Confirmada 

Hipótese 9 (H9): A qualidade percebida exerce influencia direta na lealdade dos alunos Rejeitada 

Hipótese 10 (H10): O valor percebido exerce influência direta sobre a satisfação. Confirmada 

Hipótese 11(H11): A satisfação exerce influência positiva e direta na lealdade. Confirmada 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 
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Os resultados da modelagem de equações estruturais confirmaram que a imagem 

influencia positivamente as expectativas dos alunos (H1) e o valor percebido (H2). O 

coeficiente não estandardizado da Imagem para as expectativas foi de 0,360, da imagem para 

valor percebido de 0,690 ambos significativos a 0,001 corroborando com os resultados das 

pesquisas de Aitken (1982); Alves e Raposo (2006;2010); Egyir (2015); Eskildsen et al., 

(2004) e Eurico, Valle e Silva (2013). Entretanto as demais hipóteses de pesquisa relacionadas 

a imagem não foram confirmadas. O coeficiente de regressão da Imagem sobre a satisfação 

(H3) foi negativo (-0,258) e da imagem sobre a lealdade (0,211) ambos não significantes de 

forma que essas trajetórias foram excluídas do modelo inicial. Esses resultados refutam os 

resultados obtidos em outros países como Portugal, Ghana e Dinamarca em que a Imagem 

apresentou forte relação com os construtos satisfação e lealdade (ALVES e RAPOSO, 2006; 

ESKILDSEN et al., 2004 e EGYIR, 2015). 

Quanto as hipóteses relacionadas as Expectativas dos alunos (H5) e (H6) têm-se que 

as expectativas influenciam fortemente a percepção de qualidade apresentando coeficiente de 

2,540 para H5 confirmando a hipótese; enquanto que as expectativas demonstraram fraca 

influencia sobre o valor percebido (H6) coeficiente 0,030 próximo ao erro padrão SE 0,032. 

A influência da qualidade percebida sobre o valor percebido (H7) foi rejeitada por 

não apresentar significância, por sua vez a hipótese (H8) foi confirmada ao coeficiente de 

0,530, apontando que a qualidade percebida influencia positivamente a satisfação. Já a 

influencia da qualidade percebida (H9) sobre a lealdade foi rejeitada por ausência de 

significância. 

Por fim, o modelo apresentado confirmou a hipótese (H10) de que o valor percebido 

influencia positivamente a satisfação ao coeficiente de regressão de 0,710 e a hipótese (H11) 

de que a satisfação exerce influencia positiva e direta sobre a lealdade dos alunos onde o 

coeficiente estandardizado apresentou valor de 1,160. 

Convêm retificar que o modelo Europeu de satisfação ECSI mostrou-se adequado 

para aferir a satisfação dos alunos de pós-graduação Stricto Sensu do Brasil após algumas 

modificações nas variáveis observáveis corroborando com os resultados obtidos em estudos 

semelhantes, consistentes com a literatura (ALVES e RAPOSO, 2007, 2009, 2010 

OSTERGAARD; KRISTENSEN, 2006; CHIANDOTTO, BINI, e BERTACCINI, 2007; 

BROWN e MAZZAROL 2009; LIZOTE, VERDINELLI e BORBA, 2014; EURICO, DA 

SILVA e DO VALE, 2015). 
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4. 6 AVALIAÇÃO DO MODELO ESTRUTURAL INTEGRADO AO CONCEITO 

DE QUALIDADE CAPES 

 

 

Se considerarmos as múltiplas facetas da dimensão qualidade no ensino superior, fica 

evidente que o critério de qualidade de ensino não é absoluto, mas relativo a quem realiza e a 

quem está sujeito ao processo de avaliação. Um dos objetivos específicos desta pesquisa 

buscou investigar os coeficientes dos parâmetros do modelo estrutural integrando o conceito 

de Qualidade CAPES dos programas. Esse objetivo visa à possibilidade de construir um 

modelo de avaliação de qualidade e satisfação que integre as perspectivas das avaliações 

CAPES e dos alunos dos cursos de pós-graduação de forma complementar. 

Para tanto, foram excluídos do modelo inicial as variáveis antecedentes a satisfação 

dos alunos, quais sejam: Imagem, expectativas, valor percebido e qualidade percebida e 

acrescido um construto denominado qualidade que apresenta como variáveis observáveis os 

atributos considerados nos processos avaliativos da CAPES e nos aspectos fundamentais da 

satisfação e lealdade discente fornecendo assim uma perspectiva combinada conforme a 

Figura 11: 

 

 

Figura 11 - Modelo integrado ao conceito de qualidade CAPES 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2017 
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Foi realizada a analise fatorial exploratória associada ao coeficiente de determinação 

R² a fim de responder ao objetivo específico proposto. 

Quanto à confiabilidade e suscetibilidade do modelo, autovalor e variância explicada 

os resultados mostraram-se satisfatórios conforme pode ser observado na Tabela 11 que 

apresenta os resultados do teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), de esfericidade de Barlett, 

autovalor, percentual de variância explicada e Alpha de Cronbach. 

 

 

Tabela 11 – Resultados do teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), de esfericidade de Barlett, auto-

valor, percentual de variância explicada e Alpha de Cronbach. 

Fator 

Esfericidade de Bartlett 

KMO Autovalor % Var. Explicada Alpha de Cronbach Qui quadrado Sig. 

Qualidade 1.175,55 0,000 0,939 3,286 65,726% 0,810 

Satisfação 1.726,75 0,000 0,862 3,877 77,742% 0,920 

Lealdade 1.228,71 0,000 0,851 3,050 76,256% 0,861 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

 

Em relação ao percentual de variância explicada todas as variáveis observáveis 

apresentaram variância acima do mínimo considerável sendo consideradas satisfatórias com 

maior representatividade de variância explicada para o fator Satisfação com 77,74% da 

variância dos dados. A tabela 12 apresenta a validação dos dados por meio da AFE: 

 

 

Tabela 12 - Resultados da análise fatorial exploratória do modelo integrado 

Fator 
Variável 

manifesta 
Comunalidades 

Carga 

fatorial 

Matriz anti-imagem 

Autovalor > 1 
Variância total 

explicada - Média do 

MSA  

Valor 

mínimo 

Qualidade  

Qualis 0,999 0,862 

0,814 0,754 3,286 

 

70,106 

Docente 0,855 0,885 

Tese/Dissert. 0,858 0,814 

Artigos 0,793 0,784 

Congressos 0,786 0,886 

Lealdade 

L1 0,818 0,904 

0,836 0,797 3,050 76,256 
L2 0,621 0,788 

L4 0,818 0,904 

L5 0,793 0,891 

Satisfação Geral 

S1 0,829 0,911 

0,872 0,838 3,887 77,742 

S2 0,789 0,888 

S3 0,714 0,845 

S4 0,723 0,850 

S5 0,832 0,912 

R = 0,867 R² 0,752 R² Ajustado = 0,745 
Erro Padrão: 

0,627 
Sig. 0,000 

Fonte: Dados da pesquisa, (2017) 
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Todas as cargas fatoriais e comunalidade apresentaram índices dentro dos padrões 

recomendados pela literatura adotados nesta pesquisa conforme descrito no capitulo anterior. 

O modelo apesentou uma capacidade de determinação global da satisfação de 74,5% 

conforme resultado de R² ajustado. Entretanto, a análise das correlações entre as variáveis 

sugere que, embora a Análise Fatorial Exploratória indique que o modelo híbrido proposto 

pode contemplar as perspectivas dos avaliadores externos (Capes) e internos (discentes), a 

correlação entre os descritores individuais da qualidade considerados pela Capes e a 

percepção de qualidade e lealdade dos discentes é baixíssima, apontando uma forte 

dissociação entre o conceito de qualidade do ponto de vista da CAPES e da qualidade 

percebida pelos discentes conforme demonstra a tabela 13. 

 

 

Tabela 13 – Correlações do modelo integrado ao conceito Capes 

  QUALIS D TD A C L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 S3 S4 S5 

QUALIS 1,000 -,026 ,059 -,004 -,004 ,176 ,181 ,124 ,190 ,196 ,166 ,200 ,219 ,133 ,103 

D   1,000 ,996 ,675 ,668 -,029 ,019 -,007 ,002 -,020 -,008 ,039 ,052 -,041 ,018 

TD     1,000 ,674 ,667 -,014 ,034 ,003 ,018 -,003 ,006 ,055 ,070 -,030 ,027 

A       1,000 ,890 -,063 -,027 -,039 -,047 -,077 -,035 -,001 ,026 -,033 -,011 

C         1,000 -,074 -,022 -,040 -,030 -,080 -,048 ,003 ,039 -,061 -,046 

L1           1,000 ,609 ,424 ,757 ,727 ,760 ,716 ,590 ,719 ,727 

L2             1,000 ,341 ,581 ,563 ,555 ,568 ,518 ,550 ,526 

L3               1,000 ,400 ,449 ,459 ,393 ,348 ,386 ,429 

L4                 1,000 ,788 ,739 ,712 ,637 ,694 ,687 

L5                   1,000 ,681 ,670 ,629 ,666 ,674 

S1                     1,000 ,783 ,670 ,694 ,770 

S2                       1,000 ,711 ,643 ,696 

S3                         1,000 ,592 ,691 

S4                           1,000 ,791 

S5                             1,000 

.Fonte: Dados da pesquisa, 2017 

 

 

 Estes resultados permitem aferir que um programa com elevado conceito de avaliação 

não apresentam necessariamente discentes satisfeitos e leais àquele programa refutando uma 

das premissas de em que a satisfação e lealdade são consequências da qualidade do ensino 

(ALVES, 2003). 

Por fim, mediante todas as análises realizadas ao longo deste Capítulo, apresentamos o 

resumo dos resultados alcançados de acordo com os objetivos propostos nesta pesquisa no 

quadro 12: 
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Quadro 12 - Resultados por objetivos propostos 

OBJETIVOS 

ANALISE DOS RESULTADOS 

Tratamento 

Estatístico 

Resultados 

Identificar quais são os fatores chaves no 

processo de satisfação dos pesquisados. 

Análise Fatorial 

Exploratória 

Todos os fatores do modelo 

influenciam fortemente a satisfação dos 

pesquisados 

Verificar as relações entre os constructos: 

imagem, expectativas, valor percebido, 

qualidade percebida, satisfação e lealdade. 

Análise Fatorial 

Confirmatória 

Todas as relações foram positivas entre 

os construtos com ênfase para a relação 

entre as expectativas, qualidade e 

satisfação. 

Validar o modelo estrutural ECSI e testar suas 

hipóteses no contexto do ensino da pós-

graduação 

Validação dos 

pressupostos e 

aferição dos índices 

de ajustamento do 

modelo 

O modelo atendeu a todos os critérios 

estatísticos para sua validação e 

apresentou níveis de ajustamento 

satisfatórios.  

Verificar as relações entre os fatores 

determinantes da satisfação; 

Análise Fatorial 

Confirmatória 

Dentre as hipóteses propostas por meio 

do modelo estrutural rejeitou-se apenas 

H3, H4, H7 e H9 contudo todas os 

fatores foram significantes e 

mantiveram-se ao modelo inicial. 

Investigar os coeficientes dos parâmetros do 

modelo estrutural integrando o conceito de 

Qualidade CAPES dos programas. 

Analise Fatorial 

Exploratória  

Apesar de a variância explicada 

apresentar-se acima do mínimo 

recomendado, os resultados sugerem 

que a satisfação percebida pelos alunos 

não se relaciona com os indicadores de 

qualidade da CAPES. 

Dados da pesquisa, 2017. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Conforme proposto no inicio deste trabalho, o objetivo geral foi analisar a relação 

entre os fatores determinantes para a satisfação dos alunos de mestrado e doutorado em 

engenharia de produção no Brasil. 

Para isto, foi estruturada uma série de procedimentos metodológicos, permitindo não 

apenas o cumprimento do objetivo geral da pesquisa, como também dos quatro objetivos 

específicos propostos. Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico nacional e 

internacional com o objetivo de propor um modelo estrutural que representasse 

adequadamente a satisfação e lealdade dos discentes de pós-graduação. 

O modelo estrutural selecionado por meio do embasamento teórico, European 

Customer Satisfaction Index – ECSI contemplou as dimensões de Imagem, Expectativas, 

Valor Percebido, Qualidade Percebida, Satisfação Geral e Lealdade. Suas variáveis foram 

aferidas por meio de um questionário adaptado para a realidade dos estudantes proposto por 

Ostergaard; Kristensen, (2006) com 34 questões aplicado em 35 programas de pós-graduação 

em Engenharia de Produção. A amostra obtida constitui-se de 588 respostas válidas. 

Para a análise do objetivo principal foram estabelecidas 11 hipóteses de pesquisa, cada 

uma representando a relação de um dos fatores da satisfação discente. Para essa análise foram 

utilizadas as técnicas estatísticas denominadas análise fatorial exploratória, análise fatorial 

confirmatória e modelagem de equações estruturais, executadas através dos softwares IBM® 

SPSS® Statistics 19.0 e IBM® SPSS® Amos 18.0.  

Em resposta ao primeiro objetivo específico proposto, quanto a identificação dos 

fatores chaves no processo de satisfação dos alunos de mestrado e doutorado dos programas 

de pós-graduação em engenharia de Produção no Brasil, os resultados da Analise Fatorial 

Exploratória confirmou que a Imagem, as Expectativas, o Valor Percebido, a Qualidade 

Percebida, influenciam a satisfação e lealdade dos discentes, de forma que esse objetivo foi 

atingido. A observância dos pressupostos da modelagem de equações estruturais e validade 

estatística dos indicadores apontaram a exclusão de quatro variáveis observáveis: EX1, QP1, 

QP5 e LE3 que apresentaram baixa comunalidade, entretanto a exclusão dessas variáveis não 

invalidou a seleção dos fatores que influenciam a satisfação e lealdade discente resultando um 

modelo estrutural com 27 variáveis observáveis, o qual foi submetido à Análise Fatorial 

Confirmatória. 
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Por meio da AFC foi possível atingir o segundo objetivo específico proposto: validar o 

modelo estrutural European Customer Satisfaction Index ECSI e testar suas hipóteses no 

contexto do ensino da pós-graduação. Todas as relações mostraram-se significativas na AFE, 

somente quando da modelagem de equações estruturais foram inseridas covariâncias e 

eliminadas algumas trajetórias não significantes até que os indicadores de qualidade de 

ajustamento do modelo descritos por Marôco (2010) apresentaram-se satisfatórios.  

O modelo proposto foi validado estatisticamente, todos os testes de confiabilidade, 

suscetibilidade e ajustamento do modelo apresentaram resultados considerados satisfatórios 

seguindo as recomendações observadas na literatura. Apesar da variância explicada do 

modelo apresentar-se acima do mínimo recomendado, os resultados diferem daqueles obtidos 

por Alves e Raposo (2007) em que a satisfação obteve um índice notadamente superior aos 

demais fatores de 81,6% face a 76,4%  observados nesta pesquisa. Outrossim, o fator lealdade 

explica 75,5% da variância dos dados enquanto que a Imagem e o valor percebido 

apresentaram a menor variância explicada de 60,8%.  

Em relação ao terceiro objetivo específico, foi verificada todas as relações entre os 

fatores determinantes da satisfação. As trajetórias propostas no modelo inicial foram 

significantes com ênfase para a relação entre as expectativas e qualidade percebida e 

satisfação para lealdade. As trajetórias do construto imagem para satisfação e para lealdade 

foram não significantes, assim como da qualidade percebida para valor percebido e lealdade. 

Esses resultados se contrapõem a pesquisas anteriores em que a Imagem demonstrou exercer 

forte influência sobre demais fatores (ALVES e RAPOSO, 2006; ESKILDSEN et.al., 2004 e 

EGYIR, 2015). 

O último objetivo específico visava investigar os coeficientes dos parâmetros do 

modelo estrutural integrando o conceito de Qualidade CAPES dos programas argumentando 

em favor de uma avaliação combinada, que integre mecanismos de qualidade externos 

(avaliação Capes) e satisfação - internos (avaliação dos discentes), buscando a construção de 

um modelo híbrido de avaliação que encapsule as avaliações dos discentes, associando-as 

àquelas da agência avaliadora. O modelo atendeu os requisitos estatísticos recomendados pela 

literatura, apresentando uma capacidade de determinação global da satisfação de 74,5%. 

Entretanto, a análise das correlações entre as variáveis sugere que a baixa correlação entre os 

descritores externos e internos de qualidade reforça a necessidade de incluir a percepção dos 

discentes no processo avaliativo, uma vez que este é um dos principais sujeitos atuantes na 

pós-graduação e responsável pela produção intelectual altamente valorizada pela Capes por 

meio do numero de teses e dissertações, publicações em periódicos e anais de eventos. 



89 

Finalmente o teste de hipóteses do modelo, confirmaram sete das 11 hipóteses de 

pesquisa propostas, com rejeição para H3, H4, que tratavam da relação entre o conceito de 

imagem sobre a satisfação em que coeficiente de regressão foi negativo (-0,258) e da imagem 

sobre a lealdade (0,211) ambos não significantes. Igualmente, os resultados apontaram a não 

confirmação das hipóteses (H7) influência da qualidade percebida sobre o valor percebido e 

(H9) influência da qualidade percebida sobre a lealdade. 

Outrossim, é relevante destacar  que os resultados desta pesquisa são preliminares, 

espera-se que a mesma impulsione o desenvolvimento de novos estudos sobre a satisfação de 

estudantes e modelos de aferição da satisfação e qualidade nas pós-graduações. Finalmente, o 

estudo verificou que, após ajustamentos o modelo ECSI - European Customer Satisfaction 

Index mostrou-se adequado para aferir a satisfação dos alunos de pós-graduação Stricto Sensu 

do Brasil e estabeleceu relações positivas entre os fatores chaves Imagem, Expetativas, 

Qualidade Percebida, Valor Percebido, Satisfação e lealdade respondendo assim ao problema 

de pesquisa ora estabelecido. 

Quanto a limitações desta pesquisa, a aplicação do survey foi realizada estritamente 

com alunos cadastrados e regularmente matriculados na base de dados da Capes, Plataforma 

Sucupira. O acesso aos dados pessoais dos discentes é restrito de forma que houve uma 

dependência das coordenações dos programas para envio dos questionários aos estudantes. 

Além disso, não obstante aos direcionamentos feitos por e-mail e as orientações iniciais que 

constam nos questionários, é possível que algum respondente não tenha atendido aos critérios 

amostrais definidos nos procedimentos metodológicos. 

Outrossim deve-se considerar que alguns programas de instituições públicas 

encontram-se com as atividades suspensas por motivos de greve o que pode ter impactado 

tanto a coleta de dados como os resultados obtidos. Outro ponto a ser considerado é a 

ausência de distinção entre programas públicos, gratuitos e privados, financiados, além da 

concessão de bolsas de pesquisa.  

O estudo também não considerou a fase que o estudante se encontra durante o curso, 

e as variações no tempo de duração dos cursos (2 anos para mestrado e 4 anos para doutorado) 

assim é possível que os resultados omitam diferenças pontuais na percepção de alunos recém-

matriculados e dos neo-egressos; bem como diferenças entre mestrandos e doutorandos. 

Salienta-se que no presente trabalho não se pretende questionar o modelo de avaliação 

da CAPES, mas, contribuir para que os Programas, a partir da nova perspectiva de avaliação 

dos alunos, tenham uma visão mais ampla do próprio desempenho, de forma a subsidiar seu 

processo de gestão. 



90 

Dentre outras possíveis hipóteses que advêm deste trabalho, sugere-se como pesquisas 

futuras, aprofundar o estudo da aplicação da Modelagem de Equações Estruturais inserindo 

novos construtos no modelo original bem como uma comparação entre o modelo Europeu de 

satisfação ECSI e demais índices nacionais de satisfação propondo assim um modelo 

brasileiro de satisfação de estudantes. 
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APÊNDICE A –PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E ALUNOS MATRICULADOS. 

CÓDIGO PROGAMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Nº DE ALUNOS 

MATRICULADOS 

31022014001P4 Engenharia de Produção e Sistemas CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECN. CELSO SUCKOW DA FONSECA 45 

41017013002P9 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO SOCIESC 69 

52002012015P0 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS 38 

40003019010P1 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ 126 

31005012014P4 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO 87 

31005012032P2 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO 62 

31032010008P4 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE CÂNDIDO MENDES 39 

33082014002P7 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA 49 

42008018035P1 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 6 

33002010052P0 ENGENHARIA  DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 86 

33002045018P2 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO/SÃO CARLOS 119 

42007011015P4 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS 83 

33004056086P6 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/BAURU 50 

33004080053P7 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/GUARAT. 17 

33004080052P0 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO/GUARAT. 28 

33003025003P0 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E MANUFATURA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS/LIMEIRA 81 

31033016003P5 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO 35 

28001010062P8 ENGENHARIA INDUSTRIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 297 

28001010071P7 ENGENHARIA INDUSTRIAL UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 39 

24001015012P6 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA/JOÃO PESSOA 61 

52001016106P0 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 3 

32003013003P2 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 119 

32003013040P5 MESTRADO PROF. EM ENG DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ 0 

32001010050P8 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 102 

25001019021P8 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 103 
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25001019065P5 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 36 

25001019090P0 Engenharia de Produção - C Acadêmico Agreste UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 26 

41001010051P3 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 160 

42002010004P4 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 59 

33001014013P8 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 149 

33001014039P7 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 30 

12001015009P1 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS 140 

40001016070P1 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 34 

31001017035P6 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 156 

23001011021P2 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 92 

42001013089P0 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 35 

42001013059P3 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 162 

31003010098P4 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 29 

31003010019P7 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 79 

31003010086P6 Engenharia de Produção e Sistemas Computacionais UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 76 

33007012004P7 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA 68 

33092010007P4 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO 38 

33063010003P0 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE PAULISTA 58 

40006018004P0 ENGENHARIA DE PRODUÇÃO UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 83 

40006018031P8 Engenharia de Produção e Sistemas (PPGEPS) UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 39 

TOTAL DA POPULAÇÃO 3293 

Fonte: Capes, 2017. 
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APÊNDICE B QUESTIONÁRIO APLICADO NO PRÉ-TESTE 

Esta Pesquisa tem por objetivo avaliar os determinantes da satisfação geral dos alunos do cursos 

de pós-graduação em Engenharia de Produção Não será necessária a identificação do 

pesquisado. 
1. Idade: ___ 2. Sexo: 2.1 (  ) Masculino;  2.2 (  ) Feminino.  3. Período (ano) em que se encontra______3.1. Nome do 

programa _______________ 

4. Estado Civil:      4.1.(   ) Casado(a);      4.2.(   ) Solteiro(a);     4.3. (   ) Desquitado(a)/Separado(a); 4.4.(   ) Outro.       

5. Sua renda mensal é: 5.1 ( ) Menos de R$ 500;     5.2 ( ) De R$ 500 a R$ 1.500;   5.3 ( ) De R$ 1.500 a R$ 2.500;    5.4 ( ) 

De R$ 2.500 a R$ 3.500  

5.5 ( ) De R$ 3.500 a R$ 4.500  5.6 ( ) Acima de R$ 4.500 

6. Quantos CRÉDITOS você está cursando neste semestre?_______________________________ 
 

A. Tente lembrar-se do momento em que decidiu vir para esta universidade e com base nas 

informações que tinha naquele momento, classifique as suas expectativas, relativamente: 

 

À qualidade global de ensino 

  
À capacidade desta universidade dar-lhe uma boa preparação 

para a carreira 
  

À capacidade e conhecimento dos docentes.    
Ao respeito e interesse pelos problemas dos aluno   
Ao ambiente acadêmico    
Ao conteúdo do curso.   
Ao relacionamento com os docentes.    
À infra-estrutura da universidade   
À organização e funcionamento da universidade    
À probabilidade de esta universidade se enquadrar nas suas 

necessidades pessoais 
  

À probabilidade das coisas poderem vir a ser diferentes do 

esperado 
   

À comparação com outras universidades   

B. Classifique a imagem que tem desta universidade, expressando o seu grau de concordância 

com as seguintes afirmações: 
 

 

 

Em geral penso que esta é uma boa universidade para se estudar  
É uma universidade inovadora e voltada ao futuro   
É uma universidade com uma boa reputação acadêmica   
É uma universidade que prepara bem seus alunos    
É uma universidade muito envolvida com a comunidade.   
É uma universidade que os empresários valorizam    

 

C. Classifique a qualidade do serviço prestado por esta universidade, relativamente: 
 

À qualidade global do ensino 

    
À capacidade e conhecimento dos docentes   
Ao respeito e interesse pelos problemas dos alunos.    
Ao ambiente acadêmico   
Ao conteúdo do curso    
Ao relacionamento com os docentes.   
À infra-estrutura da universidade.    
À organização e funcionamento.   
À comparação com outras universidades    
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D. Tendo em conta as suas necessidades/desejos atuais, qual o grau de proximidade do serviço 

prestado por esta universidade, relativamente a: 
 

 

 

À qualidade global do ensino.   
À capacidade e conhecimento dos docentes.   
Ao respeito e interesse pelos problemas dos alunos.    
Ao ambiente acadêmico.   
Ao conteúdo do curso    
Ao relacionamento com os docentes   
À infra-estrutura da universidade    
À organização e funcionamento   
À comparação com outras universidades    

 

E. Expresse o seu grau de acordo ou desacordo com as seguintes afirmações: 
 

 

 

A experiência que tive nesta universidade irá ajudar-me a 

conseguir um bom emprego. 
  

A minha graduação nesta universidade é um bom investimento.   
Considerando ser uma universidade gratuita acredito que 

universidade oferece serviços de qualidade 
   

Acredito que os empresários se interessam em contratar 

estudantes desta universidade 
  

Comparativamente a outras universidades públicas e gratuitas , 

considero que recebo um serviço de qualidade. 
   

F. Responda às questões que se seguem de acordo com a respectiva escala: 
 

Considerando a experiência geral com esta universidade, qual é o 

seu grau de satisfação? 

   
 

Considerando a experiência geral com seu CURSO, qual é o seu 

grau de satisfação?........ 

   
 

Até que ponto esta universidade correspondeu às suas 

necessidades?................................ 

  
Até que ponto esta universidade corresponde aos seus 

desejos/necessidades atuais?......... 

   
Imagine uma universidade perfeita em todos os aspectos. A que 

distância você colocaria  

esta universidade desse ideal?. 

  
Até que ponto considera ter tomado uma decisão sensata quando 

escolheu vir para esta universidade.. 

   
Qual o seu grau de felicidade por ter escolhido esta 

universidade?.... 
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G. Expresse o seu grau de concordância com as seguintes afirmações: 
 Se tivesse que decidir novamente, voltaria a escolher esta 

universidade............................. 

  
Se continuar os estudos depois da graduação, vou com certeza 

escolher esta universidade em primeiro lugar. 
  

Mesmo que me propusessem uma transferência não sairia desta 

universidade................... 
   

Esta universidade é uma universidade da qual os graduados se 

orgulham.......................... 
  

Se um amigo próximo estivesse interessado em candidatar-se ao 

ensino superior, recomendar-lhe-ia esta  universidade.. 
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APENDICE C – QUESTIONÁRIO PROPOSTO APÓS PRÉ-TESTE 

 

Sexo:                ( 1 ) Masculino  ( 2 ) Feminino     Idade:  

Curso que frequenta: ( 1 ) Mestrado ( 2 )Doutorado 

Nome do Programa que está matriculado: 

Tente lembrar-se do momento em que decidiu ingressar neste programa e com base nas 

informações que tinha naquele momento, classifique as suas EXPECTATIVAS, relativamente: 

 

1 - Expectativas que tinha quanto à preparação dos alunos para a carreira profissional e 

iniciação a docência 

Muito Reduzidas        1        2        3        4        5        6        7      Muito elevadas 

 

2 - Expectativas que tinha quanto às capacidades e conhecimento dos professores. 

Muito Reduzidas        1        2        3        4        5        6        7      Muito elevadas 

 

2 Expectativas que tinha em comparação com outros programas  

Muito Reduzidas        1        2        3        4        5        6        7      Muito elevadas 

 

4 Expectativas que tinha em relação a estrutura e grade curricular do curso 

Muito Reduzidas        1        2        3        4        5        6        7      Muito elevadas 

 

5 Expectativas que tinha quanto à qualidade geral do programa 

Muito Reduzidas        1        2        3        4        5        6        7      Muito elevadas 

 

Classifique a IMAGEM que tem deste programa, expressando o seu grau de 

concordância com as seguintes informações: 

 

6 É um programa de boa reputação acadêmica 

Discordo totalmente        1        2        3        4        5        6        7      Concordo 

totalmente 

 

7 O programa prepara e qualifica bem seus alunos para a pesquisa. 

Discordo totalmente        1        2        3        4        5        6        7      Concordo 

totalmente 
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8 É um programa envolvido com a comunidade e contribui para o desenvolvimento local 

Discordo totalmente        1        2        3        4        5        6        7      Concordo 

totalmente 

 

9 O programa valoriza e contribui para a pesquisa e desenvolvimento científico. É 

inovador e voltado para o futuro. 

Discordo totalmente        1        2        3        4        5        6        7     Concordo totalmente 

 

10 Acredito que o  programa e a universidade são seguros e confiáveis 

Discordo totalmente        1        2        3        4        5        6        7      Concordo 

totalmente 

 

Classifique a QUALIDADE (hardware)  do serviço prestado por este programa, 

relativamente: 

 

11. Quanto à qualidade global do curso e da estrutura da universidade 

Muito má        1        2        3        4        5        6        7      Muito boa 

 

12. Quanto às instalações e infraestrutura. 

Muito má              1        2        3        4        5        6        7      Muito boa 

 

13.  Quanto ao conteúdo do programa e ambiente acadêmico. 

Muito má              1        2        3        4        5        6        7      Muito boa 

 

Classifique a QUALIDADE (sofware) do serviço prestado por este programa, 

relativamente: 

 

14. Quanto a capacidade e conhecimento do corpo docente. 

Muito má      1        2        3        4        5        6        7      Muito boa 

 

15. Quanto ao relacionamento com dos docentes e colegas. 

Muito má              1        2        3        4        5        6        7      Muito boa 

 

16. Em comparação com outros programas  



109 

Muito má        1        2        3        4        5        6        7      Muito boa 

 

Responda às questões que se seguem de acordo com a respectiva escala: 

(VALOR PERCEBIDO) 

 

17. Participar do programa permite a obtenção de boa colocação profissional. 

Discordo Totalmente        1        2        3        4        5        6        7      Concordo 

Totalmente 

 

18.  Estudar nesse programa contribui para meu crescimento como pesquisador. 

Discordo Totalmente        1        2        3        4        5        6        7      Concordo 

Totalmente 

 

19. O programa é valorizado por parte dos empregadores/empresas/ instituições de 

ensino 

Discordo Totalmente        1        2        3        4        5        6        7      Concordo 

Totalmente 

 

20. O programa é valorizado por parte dos alunos, pesquisadores e docentes. 

Discordo Totalmente        1        2        3        4        5        6        7      Concordo 

Totalmente 

 

21. O esforço e recursos que despendo é proporcional às competências e 

qualificações que estou adquirindo 

Discordo Totalmente        1        2        3        4        5        6        7      Concordo 

Totalmente 

 

Expresse o seu grau de concordância com as seguintes afirmações: 

(LEALDADE E ENVOLVIMENTO 

  

22. Se tivesse que decidir novamente, voltaria a escolher este programa. 

Discordo Totalmente        1        2        3        4        5        6        7      Concordo 

Totalmente 
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23. Mesmo que me propusessem uma transferência não sairia deste programa. 

Discordo Totalmente        1        2        3        4        5        6        7      Concordo 

Totalmente 

 

24. Avalio de forma positiva o meu desempenho ao longo do curso.  

Discordo Totalmente        1        2        3        4        5        6        7      Concordo 

Totalmente 

 

25. Se um amigo estivesse interessado em candidatar-se a pós graduação, recomendaria 

este programa. 

Discordo Totalmente        1        2        3        4        5        6        7      Concordo 

Totalmente 

 

26. Tenho orgulho de fazer parte desse programa e dessa instituição. 

Discordo Totalmente        1        2        3        4        5        6        7      Concordo 

Totalmente 

 

Responda às questões que se seguem de acordo com a respectiva escala: 

(SATISFAÇÃO GERAL) 

27. Considerando a experiência geral com este programa, qual é o seu grau de 

satisfação? 

Completamente insatisfeito        1        2        3        4        5        6        7      Totalmente 

satisfeito 

 

28. Até que ponto este programa corresponde às suas necessidades e desejos? 

Muito menos do que esperava    1     2    3      4       5        6        7      muito mais do que 

esperava 

 

29. Imagine um programa perfeito em todos os aspectos. A que distância você colocaria 

este programa desse ideal? 

Muito distante        1        2        3        4        5        6        7      Muito próximo 

 

30. Até que ponto considera ter tomado uma decisão sensata quando escolheu vir para 

este programa 
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Nada Sensata        1        2        3        4        5        6        7      Muito Sensata 

 

31. Qual o seu grau de felicidade por ter escolhido este curso? 

Muito Infeliz        1        2        3        4        5        6        7      Muito feliz 

 


