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Resumo 

 

A atratividade de Instituições de Ensino Superior (IES), em especial de IES 
privadas, tem sido apontada vagamente em estudos bibliográficos realizados no 
período de 1996 a 2015. Efetivamente, comprovou-se, neste estudo, prospectado na 
bibliografia das principais bases de publicações internacionais, a inexistência de 
pesquisas que ligassem atributos de valor à atratividade institucional.  Assim, o 
presente trabalho foca a relação entre os atributos de valor, tangíveis e intangíveis, 
para a construção da atratividade de IES privadas no Brasil, por meio da validação 
de um modelo teórico, submetido à apreciação de gestores educacionais. Para 
tanto, foram contatadas 2376 IES privadas brasileiras, com e sem fins lucrativos, 
com cadastro regularizado no MEC, das quais se obtiveram respostas para 108 
questionários validados. Foram testados dois modelos na pesquisa, utilizando-se 
análise multivariada e modelagem de equações estruturais. Um dos modelos, 
definido como linear, preconiza uma relação positiva e significante entre atributos 
tangíveis e atributos intangíveis, nesta ordem, considerando que os atributos 
tangíveis são responsáveis pelos atributos intangíveis e estes pela construção da 
atratividade institucional. O outro modelo, chamado concorrente, considera que os 
atributos tangíveis e intangíveis, autônoma e simultaneamente, constroem a 
atratividade institucional. Os principais resultados indicaram que tanto o modelo 
linear quanto o concorrente foram validados. O modelo linear explicou 64% da 
variância existente na variável dependente (atratividade). O modelo concorrente, no 
entanto, explicou 81% da variância e, após validação convergente e discriminante, 
ainda apresentou poder de explicação de 79% da variância observada na variável 
dependente. Os resultados indicaram ainda que, dentre os 34 atributos de valor 
pesquisados, alguns se sobressaíram aos demais, como fundamento de possíveis 
estratégias de atratividade. Pode-se concluir, portanto, que, em primeiro lugar, de 
fato, a atratividade institucional é construída por meio de atributos de valor tangíveis 
e intangíveis. Em segundo lugar, o modelo concorrente de construção da 
atratividade apresenta maior robustez do que o modelo linear, para a explicação do 
formato mais eficaz de construção da atratividade institucional. Em terceiro lugar, 
dependendo do momentum da IES, é possível determinar as melhores rotas de 
combinação dos atributos de valor, para que ela possa construir estratégias que 
proporcionem o aumento da sua atratividade institucional. Por fim, dado o seu 
caráter amplamente generalizante, a validação dos modelos de atratividade 
institucional abre uma nova fronteira no conhecimento da gestão de IES, para a 
expansão do conhecimento e metodologias de gestão institucional de instituições de 
ensino superior.   

 
Palavras-chave: Atratividade; atributos de valor; ensino superior; instituições de 
ensino superior privadas. 

 
 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

The attractiveness of Higher Education Institutes (HEIs), especially private HEIs, has 
been infrequently referenced in bibliographical studies from 1926 to 2015.  In fact, 
this study searched in the bibliography of the main bases of international 
publications, and found the nonexistence of research that binds attribute value to 
institutional attractiveness.  Therefore, this work focuses on the relationship between 
the attributes of value and the tangible and intangible aspects for the construction of 
the attractiveness of private HEIs in Brazil.  This was completed by validating a 
theoretical model, submitted to educational managers.  2376 private Brazilian HEIs, 
and non-profits, registered in MEC (Ministry of Education and Culture), were 
contacted, which resulted in obtaining 108 validated questionnaires responses.  We 
tested two research models using multivariate analysis and modeling of structural 
equations.  One of them, defined as linear, advocates a positive and significant 
relationship between tangible and intangible attributes, in that order, and considers 
the tangible attributes are responsible for these intangible attributes and the 
construction of institutional attractiveness.  The other model, called competitor, 
considers that the tangible and intangible attributes are autonomous and 
simultaneously build the institutional attractiveness.  The main results indicate that 
both the linear model and the competitor were validated.  The linear model explained 
64% of the existing variance in the dependent variable (attractiveness).  The 
competing model, however, explained 81% of variance and after convergent and 
discriminant validity, this same model still had the ability to explain 79% of the 
variance observed in the dependent variable.  The results also indicate that, among 
the 34 attributes of value surveyed, some stood out as the other grounds of possible 
strategies of attractiveness.  It can be concluded that first, institutional attractiveness 
is built through attributes of tangible and intangible value.  Second, the competing 
model of construction of attractiveness is more robust than the linear model for the 
explanation as the most effective format for construction of institutional 
attractiveness.  Third, depending on the momentum of HEI it is possible to determine 
the best combination of routes of the attributes of value; so that it can build strategies 
that increase its institutional attractiveness.  Finally, the models open a new frontier 
in the knowledge of the management of IES, for the expansion of knowledge and 
methodologies of institutional management of Higher Education Institutions. 

 
Keywords: Attractiveness; Value Attributes; Higher Education, Private Higher 
Education Institutions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A competitividade no setor de serviços de educação superior particular ocorre 

de forma contínua, especialmente no atual cenário nacional, quando um novo 

momento é vivenciado. Tal fenômeno ocorre pela crescente privatização do ensino 

superior, pela liberdade de aquisições de outras instituições de ensino superior por 

grupos associados e pela sofisticação administrativa e estrutural das instituições 

privadas em operação, aumentando cada vez mais as exigências da gestão 

profissionalizada. 

Os fatores de atratividade de uma Instituição de Ensino Superior (IES), 

associados às percepções dos alunos, não correspondem às variáveis de decisão 

condicionadas apenas ao mercado em que aqueles estão inseridos, mas envolvem 

também objetivos individuais, a qualidade de ensino, as ações de promoção 

recebidas das instituições, e outros fatores que influenciam as decisões do aluno e 

do candidato prospectivo. 

A compreensão de tal situação tem grande relevância, especialmente quando 

se detecta a evolução do crescimento do número de instituições de ensino superior 

no país, denotando, pelo consequente aumento de vagas no ensino superior, um 

aumento da concorrência por matrículas, já que as instituições privadas dependem 

da receita das mensalidades de seus alunos para se autofinanciar. No Brasil, o 

formato de financiamento do ensino superior privado está centrado na receita 

oriunda das mensalidades estudantis. Segundo relatório técnico do MEC (2015), 

contendo estudo sobre a atual relação oferta/demanda de cursos de graduação no 

Brasil em 2013, pode-se afirmar que “a fonte de sustentação mais visível das IES 

privadas é, pois, a das mensalidades”. Porém, relata-se que são inúmeras as fontes 

indiretas (isenções fiscais, previdenciárias e renúncia fiscal/PROUNI) de recursos 

públicos para as IES privadas, assim como fontes diretas (crédito educativo/FIES), o 

que contribui significativamente para a expansão e manutenção das instituições. 

Os dados do Ministério da Educação (MEC, 2014) informam que em 2001 

existiam, no Brasil, 1.391 instituições de ensino superior, sendo 1.208 (87%) delas 

categorizadas como administrativas privadas e 183 (13%), como públicas. Em 2005, 

esse número aumentou para 2.165 IES, demonstrando um alto crescimento na 

quantidade de instituições credenciadas no período, com aumento de 56%.  Deste 
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aumento, 1.927 (89%) unidades são instituições privadas e 229 (11%) são públicas 

(MEC, 2014).  

Em 2012 (MEC, 2014), esse número somou 2.416 instituições de ensino 

superior, sendo 2.112 (87%) pertencentes à categoria administrativa privada e 304 

(13%) categorizadas como públicas. 

Em 2016, o número de instituições cadastradas no site emec.mec.gov.br, que 

é a base de dados oficial e única de informações de IES e cursos de graduação do 

Sistema Federal de Ensino, totalizou 2.330 instituições com categoria administrativa 

privada, tanto com fins lucrativos como sem fins lucrativos. 

Quanto ao número de matriculados no ensino superior, a evolução aponta 

que, em 2001 (MEC, 2014), o Brasil possuía 3.060.100 alunos matriculados. Destes, 

31% estavam vinculados ao ensino público e 69% ao ensino privado. Em 2005, o 

número de ingressantes subiu para 4.617.816 (MEC, 2014) e o índice de alunos nas 

instituições públicas diminuiu para 27% do total, enquanto que, nas IES privadas, o 

índice subiu para 73%,  

Em 2012, do total de 7.037.688 alunos, matriculados no ensino superior, 73% 

concentravam-se nos cursos das IES privadas. Na divulgação do Censo da 

Educação Superior de 2014, o Ministério da Educação informou que, independente 

da categoria administrativa das IES, foram registrados 7,8 milhões de matrículas na 

graduação, com aumento de 6,8% em relação a 2013. (INEP, 2016) 

Pode-se notar, com base nesses dados, um claro aumento na demanda pelo 

ensino superior privado, o que presume-se ter impacto direto sobre a concorrência 

entre as Instituições de Ensino Superior (IES). Parece também evidenciado que as 

IES brasileiras privadas precisam dispensar  maior atenção às suas competências 

centrais e às propostas de valor associadas aos seus serviços, para que consigam 

efetivamente reter os alunos existentes e atrair novos candidatos, pelo menos em 

número suficiente para alcançarem a receita de que precisam para a sua 

continuidade. 

Sendo assim, é notório o interesse no aumento de alunos ingressantes nos 

cursos, garantindo a sustentabilidade financeira de tais instituições. Atrair alunos 

para seus quadros, portanto, é vital para a continuidade institucional. 

A atratividade é percebida como elemento nas relações entre parceiros de 

negócios, nas relações entre indivíduos ou na combinação dos dois, associando-se 
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nesse quadro o valor (racional) e a emoção (irracional) detectados nessa percepção. 

Atratividade também é compreendida como uma forma para gerir relações de 

negócios, criando a capacidade de gerenciar e otimizar a criação de valor no 

relacionamento e aumentar o compromisso do comprador-fornecedor, garantindo a 

movimentação de recursos por meio da motivação voluntária e compromisso entre 

parceiros de relacionamento (Mortensen, Freytag, & Arlbjørn 2008, Ellegaard & Ritter 

(2006).   

No ensino superior, criar atratividade é fazer com que, de um lado, alunos 

prospectivos e os alunos já inseridos estabeleçam laços de simpatia e aderência à 

IES e, de outro, induzir esses alunos a fazerem ou manterem a opção por aquela 

IES.  Esse processo está diretamente associado à consolidação dos atributos de 

valor de uma IES.  Quanto mais atributos de valor uma IES conseguir construir e 

consolidar, maior será o seu “centro de gravidade”, o qual lhe permitirá responder, 

com a mesma eficiência, às pressões em direção à diminuição de sua atratividade. 

Os valores organizacionais associam-se aos princípios e crenças vinculados 

aos tipos de estrutura ou modelos de comportamento que orientam a vida da 

empresa e estão a serviço de interesses individuais, coletivos ou mistos (Tamayo & 

Gondim, 1996). 

No ensino superior, os atributos de valor são qualidades associadas aos 

serviços educacionais que os estabelecem como serviços distintivos para a IES e 

que as tornam singular em sua forma de operar e ser vista, criando, via de regra, 

mais atratividade. Como qualidade associada à conduta operacional da IES, os 

atributos de valor apresentam duas naturezas: a tangível e a intangível. Atributos de 

valor tangíveis, como qualidade dos serviços, design (dos cursos), preço dos 

serviços educacionais e outros, são responsáveis pela construção dos atributos de 

valor intangíveis, como marca, imagem, diferenciação. Racionalmente, a atratividade 

institucional parece ser uma função dos atributos intangíveis, alimentados pelo bom 

desempenho dos atributos tangíveis. Assim, a lógica da atratividade é desenvolver 

atributos tangíveis que construam os intangíveis, a fim de obter atratividade. 

Outro fator aparentemente influenciador da atratividade institucional se refere 

ao foco dado no processo de desenvolvimento dos atributos de valor. Em razão da 

natureza constitutiva da IES privada, pode-se observar distinto poder de atratividade 

(por exemplo, uma faculdade tem uma estrutura organizacional e operativa 
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constitutiva bem diferente da estrutura de um centro universitário, ou ainda de uma 

universidade). Em razão de seu momento evolutivo, da mesma forma, pode-se 

imaginar que a IES tenha capacidade de atração maior ou menor (por exemplo, 

contexto e público para o qual opera, maturidade institucional, 

capacidade/sustentabilidade financeira etc.); ou ainda em razão de seus objetivos 

(sendo uma IES com fins lucrativos ou sem fins lucrativos), parece razoável admitir 

que a IES tenha igualmente distintos poderes de atratividade. Em qualquer desses 

contextos, no entanto, pode-se concordar que existam elementos de dificuldade que 

sejam comuns à atratividade institucional, independentemente da origem das 

dificuldades.  Nesta pesquisa, focam-se os fatores que são comuns a todas as 

formas constitutivas e que parecem estar impedindo o bom desempenho da 

atratividade das instituições de ensino privadas brasileiras. 

 

1.1 Pergunta e Problema de Pesquisa 

 

A necessidade de atrair alunos para seus cursos faz com que as instituições 

de ensino superior privadas se preocupem com os fatores que determinam a 

capacidade de atração e retenção de alunos. Diversos são os fatores influenciadores 

no processo de tomada de decisão dos alunos correntes e prospectivos.  Não é 

apenas a instituição per se, com todos os elementos estruturais, físicos e 

administrativos (incluindo os financeiros), que está em jogo e que precisa ser 

considerada. São também e, principalmente, o conjunto de seus atributos de valores 

(capacidades) e as estratégias de uso desses atributos, que devem ser avaliados 

em sua função atrativa. Assim, criar atratividade está muito mais ligado ao 

desenvolvimento das capacidades de atrair e à estratégia de combinação dos 

atributos de valor a serem usados em um determinado momento institucional, do 

que necessariamente à composição de sua estrutura e/ou de modus operandi. 

A decisão do aluno prospectado ou já inserido no ensino superior, por uma ou 

outra instituição, por outro lado, normalmente estará ligada ao natural processo da 

relação benefício/custo. É considerando essa direção que as instituições precisam 

reconhecer e desenvolver os atributos de valor que as tornem mais significantes aos 

olhos do seu público de interesse. Ademais, é seu peso preferencial, isto é, a 

preferência como primeira opção do seu público de interesse que a torna distinta de 
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suas concorrentes.  Por isso, para as instituições de ensino, conhecer quais são os 

atributos de valor que, para seus objetivos, fazem esse público reconhecê-las como 

portadoras de benefícios inquestionáveis em suas tomadas de decisões é o que 

definitivamente interessa no âmbito da capacidade de atratividade institucional. 

O conjunto de atributos de valor que torna a IES preferida entre seus 

constituintes é o seu centro de gravidade, determinante de sua capacidade de se 

autorrestabelecer diante das pressões em seu meio de operação. Identificar o 

conjunto de atributos de valor que mais lhe interessa e usá-lo estrategicamente é, de 

fato, a garantia de crescimento, ou pelo menos, de continuidade de uma IES, porque 

esta ação é diretamente responsável pela sua atratividade.  Qual seria, portanto, a 

combinação de atributos de valor mais relevante que caracteriza a atratividade 

institucional das IES privadas no Brasil, na visão dos gestores acadêmicos?  

Esta é, em essência, a pergunta de pesquisa deste trabalho. 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral da pesquisa é caracterizar a atratividade institucional de 

IES privadas brasileiras, resultante da combinação de atributos de valor, na 

visão dos gestores educacionais.  

Para atingir esse objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Sistematizar os atributos de valor de atratividade das IES;  

 

b) Propor um modelo teórico de atributos de valor de atratividade das IES; 

 

c) Validar os construtos e indicadores do modelo teórico de atributos de valor 

de atratividade das IES com especialistas; 

 

d) Validar um modelo de atratividade institucional das IES privadas, na visão 

dos gestores acadêmicos selecionados no cenário brasileiro. 
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1.3 Relevância 

 

A resiliência de uma organização e, nesse caso, de uma instituição privada de 

ensino superior, diz respeito à capacidade de inalterabilidade responsiva junto ao 

seu público, diante das pressões de seu entorno – fatores ambientais e 

concorrenciais.  Essa inalterabilidade, evidentemente, está ligada à base de 

alternativas instrumentais que a instituição possui e que a mantém em equilíbrio, 

especialmente, sua base de domínio tecnológico.  Contudo, não é apenas a 

arrumação interna, isto é, a base de domínio tecnológico que lhe garante a 

necessária elasticidade às turbações ambientais.  Os processos transacionais junto 

aos alunos prospectivos e os já integrados à IES, isto é, sua maneira de perceber, 

reagir e interagir com seu público, que transparecem no valor percebido em seus 

serviços, é o que de fato a mantém inalterada diante dos problemas que enfrenta no 

meio operacional. Esse conjunto instrumental e transacional chama-se, comumente, 

de atratividade institucional.   

Ao contrário das organizações do segundo setor, no qual a capacidade 

concorrencial é ditada pela agressividade das empresas para ganhar seus clientes, 

nas IES, tipicamente organizações do terceiro setor, o sucesso é determinado pelo 

grau de atratividade institucional. Isso quer dizer que o sucesso de uma IES está 

decididamente atrelado ao valor percebido pelo público em seus serviços.  Quanto 

mais atributos de valor estiverem presentes e forem percebidos, maior a atratividade 

de uma instituição.  Assim, construir e ampliar atratividade são ações críticas para o 

negócio de qualquer IES. 

Desta forma, dada a natureza e representatividade das IES na construção da 

estrutura das sociedades humanas, o sucesso dessas instituições está diretamente 

ligado ao sucesso das nações.  A capacidade de gerar e realizar soluções, desde as 

mais simples e geniais até as mais complexas e sofisticadas, na realidade, são 

construídas gradativamente, com o aperfeiçoamento das mentes, no âmbito das 

instituições de ensino. Assim, considerar o avanço no desenvolvimento científico, 

tecnológico e socioeconômico de uma nação significa considerar, simultaneamente, 

quão bem as IES entregam suas funções em relação ao sistema de ensino superior 

da nação.  
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Em qualquer nação do mundo, o lapso temporal dedicado à construção e 

maturidade intelectual do homem é o de maior amplitude, pelo grau de importância 

da apropriação do conhecimento na mente humana. Esse é um processo tão 

importante que um ciclo de formação completa de um indivíduo, na maioria dos 

países do mundo, dura entre 20 e 25 anos e vai da infância até a fase adulta. 

Essencialmente, as funções, postos de trabalho e cargos de 

responsabilidades na estrutura das empresas, das organizações e do governo das 

instituições e entidades públicas de uma nação dependem do bom preparo 

intelectual de seus ocupantes. É intuitivo também que esse bom preparo intelectual 

seja função do bom desempenho administrativo e acadêmico da instituição de 

ensino.  É destacada, portanto, a importância das IES para o equilíbrio estrutural e 

avanço científico, político e socioeconômico de qualquer nação.  Assim, estudar as 

combinações de atributos de valor nos serviços educacionais, que tornam as IES 

superiores aos olhos de seu público, é relevante e também crítico para o avanço do 

conhecimento da Ciência Administrativa, em especial no âmbito da gestão de IES. 

Desta forma, pode-se considerar pelo menos duas áreas importantes de 

contribuição das instituições: a científica e a técnica. Sob o ponto de vista científico, 

estudar o fenômeno da atratividade institucional é relevante por causa da 

importância natural da IES na construção das nações.  Se a IES é uma instituição 

pilar na estruturação e desenvolvimento das sociedades, então estudá-la no sentido 

de desenvolvê-la em seu sistema de gestão é igualmente importante. Mais 

especificamente, estudar as IES em relação à sua atratividade é relevante porque é 

a atratividade, por conceito, que garante à IES sua continuidade e sucesso 

institucional.  Sendo assim, pode-se afirmar que o estudo da combinação dos 

atributos de valor caracterizante da atratividade de uma IES é uma contribuição 

significativa para o avanço do conhecimento nas fronteiras da gestão das 

instituições de ensino superior. 

Sob o ponto de vista técnico, a abordagem das práxis administrativas e o 

exame das práticas rotineiras realizadas pelos gestores de IES no macro universo 

das instituições privadas do país pode dar importantes informações acerca dos 

elementos mais críticos, que tornam esses processos gerenciais mais eficientes. 

Neste sentido, as hipóteses dessa pesquisa são de cunho essencialmente prático, 

aventando possíveis caminhos trilhados de forma estratégica pelas IES privadas, 
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para construírem suas bases de atributos de valor. O momentum de uma instituição, 

no entanto, pode determinar a necessidade de ênfase na construção de 

combinações de atributos de valor tangíveis (por exemplo, preço, design e 

atualização), que irão alimentar, principalmente, um ou mais atributos intangíveis 

(por exemplo, marca e status). Assim, contribuições científicas que avançam o 

entendimento nas fronteiras dos processos gerenciais estratégicos ou de rotina têm 

implicações e ajudam definitivamente no aperfeiçoamento das técnicas e 

procedimentos administrativos mais eficientes. Desta forma, o presente estudo, dado 

o ineditismo, originalidade e singularidade de sua abordagem, pode trazer 

importantes contribuições ao desenvolvimento da prática e da ciência administrativa. 

 

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

 

Esta pesquisa está apresentada em seis capítulos e sua estrutura está 

graficamente demonstrada na Figura 1. 

O capítulo 1 destaca as informações vinculadas ao tópico de pesquisa, 

esclarecendo o tema estudado e sua delimitação, as justificativas, a questão da 

pesquisa, os objetivos e a relevância científica e técnica. 

No capítulo 2, é apresentada a fundamentação teórica, na qual são definidos 

os conceitos de valor organizacional e suas implicações no ensino superior, os 

atributos de valor de atratividade no ensino superior e a constituição do modelo 

teórico e da escala de atratividade de IES privadas. As hipóteses de pesquisa são 

apresentadas por último, juntamente com a proposta do modelo teórico e da escala 

de atratividade utilizada na pesquisa. 

No capítulo 3, descrevem-se as considerações metodológicas do estudo, com 

o detalhamento acerca dos procedimentos para validação do modelo teórico e da 

Escala de atributos de valor de atratividade de IES privadas brasileiras.  

No capítulo 4, são destacados os resultados da pesquisa, nos quais são 

apresentadas as análises preliminares dos dados e a avaliação do modelo teórico e 

da escala de atratividade de IES privadas, utilizando-se os recursos da análise 
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multivariada e modelagem de equações estruturais. Nesse capítulo, também são 

realizadas as discussões acerca do comportamento dos construtos no modelo. 

No capítulo 5, são descritas as conclusões do trabalho, as limitações da 

pesquisa e as sugestões para trabalhos futuros. 

Introdução 

Tema de Pesquisa 

Delimitação do tema 

Questão da Pesquisa 

Objetivos 

Justificativas do estudo e sua relevância 

 
 
 
 

Fundamentação Teórica 

Conceitos de valor organizacional e implicações  
no ensino superior 

Os atributos de valor de atratividade  
no ensino superior 

Constituição do modelo teórico e da escala de atributos de valor 
de atratividade das IES privadas 

 
 
 
 

Método 

Classificação da Pesquisa 

Plano de Pesquisa 

Etapas para validação de conteúdo e dos indicadores 
componentes dos construtos do modelo teórico e escala de 

atributos de valor de atratividade das IES 

Etapas para validação do modelo teórico e da escala de atributos 
de valor de atratividade das IES junto aos gestores acadêmicos 

 

 

Resultados da Pesquisa 

Análises preliminares dos dados 

Avaliação do modelo teórico e da escala de atratividade de IES 
privadas com recursos da análise multivariada e modelagem de 

equações estruturais. 

Discussões acerca do comportamento dos construtos no modelo 

 

 

 

Conclusões 

Conclusões obtidas a partir dos objetivos propostos na pesquisa 

Limitações da pesquisa 

Sugestões de trabalhos futuros 

Figura 1. Estrutura da tese 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A apresentação deste capítulo está estruturada em três itens que abordam, 

primeiramente, na seção 1, os conceitos de valor organizacional e suas implicações 

no ensino superior. Em seguida, na seção 2, são identificados os atributos de valor 

mais relevantes para a geração de atratividade, com base em levantamento 

bibliográfico no período de 1996 a 2015. Na seção 3, estão a estrutura constitutiva 

das variáveis que preconizam o modelo teórico e a escala de atributos de valor da 

atratividade em IES utilizadas para este estudo. 

 

2.1  Conceitos de valor organizacional e suas implicações no ensino 

superior 

 

A discussão acerca dos valores organizacionais foi considerada como 

assunto de interesse irrelevante pelos pesquisadores no decorrer dos anos. Tem 

sido observado o pouco interesse dos pesquisadores pelos valores organizacionais, 

sendo essa detecção é válida para os dias atuais, assim a simples opção pelo 

estudo nessa área já é uma contribuição válida para o seu desenvolvimento 

(Tamayo, 2007). 

Torna-se importante destacar que todos os indivíduos apresentam, no seu 

processo formativo, o desenvolvimento de valores e estes, naturalmente, são 

confrontados quando do ingresso em uma organização. Os valores individuais são 

representações cognitivas das necessidades e, nas organizações, é por meio deles 

que se expressam metas e a instituição se afirma como diferente na sociedade e no 

mercado (Tamayo, 2007).  

Apesar da subjetividade associada à mensuração ou avaliação dos valores, 

diversos foram os instrumentos ou escalas elaborados e testados com foco na 

identificação e análise dos impactos causados no dia a dia dos indivíduos. Dentre os 

pesquisadores de instrumentos para a avaliação dos valores organizacionais, 

Tamayo (2007) foi precursor na construção de escalas no Brasil. As três escalas 

desenvolvidas pelo autor levaram em conta a percepção dos trabalhadores sobre os 
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valores da organização e têm a seguinte designação: Escala de Valores 

Organizacionais (Tamayo & Gondim, 1996), Inventário de Valores Organizacionais 

(Tamayo, Mendes, & Paz, 2000) e Inventário de Perfis de Valores Organizacionais 

(Oliveira & Tamayo, 2004). 

Tamayo e Gondim (1996, p. 63) descrevem os valores organizacionais como 

“princípios e crenças, organizados hierarquicamente, relativos a tipos de estrutura ou 

a modelos de comportamento desejáveis que orientam a vida da empresa e estão a 

serviço de interesses individuais, coletivos ou mistos”. Complementando essa 

definição, é possível afirmar que os valores orientam a vida da empresa e guiam o 

comportamento dos seus membros, influenciando a rotina diária da organização por 

meio das pessoas que pensam, agem e sentem, levando em conta seus valores 

individuais (Tamayo, Mendes, & Paz, 2000). 

Os valores também se apresentam como norteadores da vida funcional da 

instituição, seja ela pública ou privada. São os valores que formam a personalidade 

da empresa, o comportamento dos seus servidores e a rotina de funcionamento de 

toda e qualquer instituição (Vieira & Gomes, 2013) 

 Com foco no ensino superior, Veludo-de-Oliveira e Ikeda (2006) apresentam 

um estudo para compreensão dos valores que são representativos para o público de 

IES na perspectiva de estudantes de cursos de pós-graduação ligados à área de 

marketing. Os autores destacam que os termos mais comuns utilizados para 

representar o conceito de valor estão diretamente ligados a atributos como 

qualidade, valia, benefícios e utilidade. Da mesma forma, destacam a existência da 

falta de consenso entre os autores sobre o conceito de “valor para o cliente” e 

adotam, no estudo, a definição de Woodruff (1997, p. 142), que diz que “é a 

preferência e avaliação de um cliente relativas a atributos de produto, desempenho 

desses atributos e consequências advindas do uso que facilitam (ou dificultam), para 

esse cliente, a tarefa de atingir seus objetivos e propósitos em situações de uso”. 

No mesmo estudo é reforçada a importância de compreensão sobre valências 

positivas e negativas associadas aos atributos de serviços educacionais e a relação 

com os valores pessoais, levando-se em conta o esforço que é despendido por um 

aluno (consequência negativa), as rigorosas exigências do curso (atributo do 

produto) e a insistência desse aluno em continuar o curso por acreditar no alcance 
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dos seus objetivos (valores pessoais), que podem ser traduzidos como 

reconhecimento profissional.  

Os resultados da pesquisa, que utilizou a estrutura conceitual do modelo de 

cadeias meios-fim, idealizado por Gutman (1982), e as definições de Lin (2002), que 

apresentam os atributos, classificando-os como concretos ou abstratos, detectaram 

11 atributos concretos e cinco atributos abstratos representativos para o público 

estudado. Os atributos concretos detectados foram: corpo discente, corpo docente, 

custo, disciplinas, duração e horários, formato das aulas, infraestrutura, localização, 

processo seletivo, produções científicas, eventos e publicações gerais, título e 

certificação formal. Já os atributos abstratos foram: ambiente do campus e da 

faculdade, ênfase teórica e prática, exigência, preparo pessoal e reputação. 

Os resultados também demonstraram que o valor para o aluno apresenta 

cinco representações chave, compostas pela inter-relação dos elementos 

identificados pela análise de conteúdo desenvolvida: a) o significado de 

compartilhar, b) a essência do aprender, c) o sentido de pertencer, d) a expressão 

do status e da autoconfiança, e e) as visões sobre contribuições e deveres. 

Para identificar e analisar os atributos de valor que, na opinião de clientes 

potenciais para cursos de pós-graduação em finanças, são determinantes na 

escolha de uma IES, Lobo e Abreu (2008), considerando como base a abordagem 

integrada para serviços de Lovelock e Wright (2004), preconizaram a possibilidade 

de que as IES pudessem conceber estratégias mercadológicas direcionadas, a partir 

do conhecimento dos principais atributos destacados pelos clientes potenciais. 

Lovelock e Wright (2004) apresentam oito elementos na abordagem integrada 

para serviços: produto, lugar e tempo, processo, produtividade, pessoas, promoção 

e educação, evidência física e preço. 

Os atributos “competência profissional dos prestadores de serviço” (pessoas), 

“confiabilidade funcional do serviço selecionado” (produto), “credibilidade do 

provedor” (processo) e “qualidade no processo de relacionamento com os clientes 

da organização” (produtividade) foram os que apresentaram maior significância para 

os respondentes da pesquisa, sugerindo que as IES devem focar suas estratégias 

mercadológicas em seu modelo de gestão. 

Para complementar, os autores destacam que a construção das relações 

comerciais de longo prazo das IES modernas com seus clientes ocorre diretamente 
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pela proposição de valores, tangíveis e intangíveis, relacionados aos produtos 

ofertados. 

Nesse caso, é importante verificarmos que, em todo o processo de 

apresentação dos atributos de valor considerados importantes pelos usuários dos 

serviços, o processo de gestão precisa levar em consideração que a atratividade é 

tema permanente de análise, sugerindo-se que a autoanálise sobre os atributos 

tangíveis e intangíveis oferecidos aos potenciais usuários é determinante para um 

maior ou menor grau de atração.  

Também é identificado que as necessidades dos consumidores estão 

associadas à percepção de desequilíbrio entre situações reais e situações que eles 

gostariam de alcançar (Lovelock, 2011), estando a compreensão de tal preceito 

ligada à condição sine qua non para o processo de gestão de uma IES preocupada 

em gerar atratividade e consumo de um produto. 

A expectativa da vivência de experiências está diretamente associada ao 

processo de atração e aquisição de um serviço e, para a avaliação e tomada de 

decisão, leva-se em conta o conjunto de atributos de valor associado a esse serviço. 

Sob a perspectiva gerencial, o gestor necessita compreender a associação 

que é feita pelo potencial usuário em relação aos atributos de valor vinculados aos 

serviços prestados por sua organização, para que, assim, consiga agir de maneira 

estratégica na obtenção dos resultados esperados, especialmente no que se refere 

a garantir a lembrança e promover a atratividade. 

No ensino superior, essa compreensão dos atributos de valor que estão 

vinculados ao serviço que é ofertado gera a diferença para o aumento da 

competitividade pela melhoria do processo de gestão. Dessa forma, é preciso, 

inicialmente, avaliar os atributos sob a ótica do potencial consumidor e identificar 

como são apresentados ao público-alvo. 

Lovelock (2011) destaca os três tipos de atributos que são avaliados pelos 

consumidores num processo de decisão de compra de um bem ou serviço. Os 

atributos de busca estão associados aos aspectos tangíveis do produto, como preço, 

localização, ambiente e tipo de serviço prestado. Os atributos de experiência 

apresentam dificuldade de avaliação antes da compra, como confiabilidade e 

facilidade de uso e os atributos de credibilidade representam aqueles em que o 

cliente é forçado a confiar que os benefícios serão entregues com a qualidade 
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prometida e também no profissionalismo do prestador de serviços. Nesse caso, o 

curso universitário é um exemplo clássico. 

Além disso, também se identifica uma correlação positiva, na qual percebe-se 

que quanto maior a dificuldade de avaliação de um serviço, maior é o risco 

percebido associado ao processo de decisão. Nesse sentido, as organizações 

necessitam utilizar estratégias que possam reduzir a percepção do risco, sendo a 

principal delas a informação adequada das principais dimensões do serviço. 

A percepção externa sobre a personalidade da organização com o preceito de 

que os valores estão a serviço de interesses individuais, coletivos e mistos remetem 

à necessidade de identificar como ocorre a compreensão do consumidor acerca das 

características que permeiam os serviços.  

A percepção de valor, conceituada por Zeithaml e Bitner (2003), refere-se à 

análise que é feita pelo cliente sobre a utilidade de um bem ou serviço, verificando o 

que é recebido e o que é fornecido. Dessa forma, o valor é o resultado da troca que 

ocorre entre o “obter” e o “dar”. As autoras também destacam que os consumidores 

utilizam o termo “valor” de muitas maneiras diferentes e associado a uma miríade de 

atributos, parecendo esse ser um conceito altamente pessoal e idiossincrático. 

Na definição de valor, as autoras relatam quatro maneiras como o cliente 

avalia: valor é preço baixo, valor é tudo o que quero em um produto ou serviço, valor 

é a qualidade que obtenho pelo preço que pago e valor é o que recebo pelo que eu 

dou.  

Especialmente no ensino superior, é preciso que se torne claro o esforço que 

deverá ser despendido pelo consumidor para a obtenção dos resultados esperados 

e a importância da harmonia nas relações de troca entre quem oferta e quem recebe 

o serviço, tendo em vista a subjetividade do processo ensino-aprendizagem. 

Complementa-se tal afirmação se destacando que as IES só conseguirão se 

manter e expandir no mercado se conhecerem os seus segmentos de atuação, 

analisarem seus recursos e necessidades, formularem metas, delinearem e 

implementarem estratégias globais para superar a competitividade observada, além 

de garantirem qualidade do serviço prestado, inovação, pesquisa permanente e 

custo-benefício atrativo (Laux, Silveira, & Perfeito, 2004). 
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Esses resultados esperados estarão costumeiramente associados, desde o 

momento da decisão pela escolha de um curso e IES, até a finalização do serviço 

prestado. 

 A percepção dos atributos de valor de um bem ou serviço está vinculada às 

concepções que cada indivíduo tem, decorrentes de seus princípios e crenças, 

influenciando diretamente no processo de escolha decorrente da atratividade 

gerada. Dessa forma, pela variabilidade desses atributos de atratividade, as 

organizações necessitam identificar, de forma assertiva, quais são os que 

representam maior valor ao seu público, gerenciando-os de forma que promovam 

resultados positivos ao negócio. 

 

2.2  Os atributos de valor da atratividade no ensino superior 

 

Para alguns autores, a atratividade é percebida como elemento nas relações 

entre parceiros de negócios, sendo que outros a identificam nas relações entre 

indivíduos. Outros autores ainda destacam que a atração é uma combinação dos 

dois processos, reforçando que ela acontece em três níveis: entre indivíduos, dentro 

de grupos e entre as empresas. Alguns pesquisadores também destacam que as 

fases de atração e seus fins são bastante diversificados e, dessa forma, nota-se que 

seus aspectos não são estáticos e que o nível de maturidade e complexidade 

também determinam as parcerias executivas. Afirmam que a atração é uma forma 

para gerir relações de negócios, por meio da motivação voluntária e compromisso 

entre parceiros de relacionamento (Mortensen, Freytag, & Arlbjørn, 2008). 

Os mesmos autores ainda reforçam que o conceito é disposto de formas 

diferenciadas pelos pesquisadores, nas quais alguns declaram que o propósito de 

ser atraente é criar a capacidade de gerenciar e otimizar a criação de valor no 

relacionamento e aumentar o compromisso do comprador-fornecedor, garantindo a 

movimentação de recursos. 

Ellegaard e Ritter (2006) destacam que a atração está associada ao ato de 

gerar interesse ou prazer ou aproximar alguém em sua direção, e complementam 

dizendo que sua etimologia está vinculada a termos da área de medicina e ciências 

naturais e que, na concepção física, refere-se à força que leva um objeto a atrair 

outro. Mais recentemente, o conceito foi adotado nas ciências sociais como uma 
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dimensão mais complexa que envolve a atração interpessoal. Na avaliação das 

relações com o consumidor, Ellegaard e Ritter (2006) utilizam o conceito destacado 

pela Princeton University (http://wordnet.princeton.edu), de que a atração ocorre pela 

“qualidade de se despertar interesse” e finalizam destacando que a atração “surge 

pelo outro lado”, ou seja, “pertence ao olho do observador” e é a combinação do 

valor (racional) e da emoção (irracional) dessa observação. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, o conceito de atratividade refere-se 

à capacidade da IES em fazer com que os alunos estabeleçam laços de simpatia e 

aderência à IES e à habilidade de induzir os candidatos a optarem por uma e não 

outra instituição, influenciados pelo conjunto de atributos de valor validados por eles 

no processo de escolha.  

Considerando a premissa relatada e a importância da atratividade no mercado 

competitivo das IES privadas, diversos estudos foram desenvolvidos, buscando 

identificar junto a alunos prospectivos e com os já integrados às IES, quais seriam 

os indicadores que efetivamente tem influência nesses processos de decisão. 

Tinto e Cullen (1973) apresentam, em seu estudo, uma análise e síntese 

teórica de pesquisas que abordam a evasão no ensino superior, destacando um 

modelo teórico que procura explicar os índices de abandono dos cursos, 

considerando como premissa que esse é um processo interativo entre o aluno e 

instituição.  

O autor tem como pressuposto que a falta de integração ao sistema 

acadêmico e social da instituição é determinante na decisão pela evasão e que isso 

ocorre por influências oriundas do histórico familiar, das habilidades e 

conhecimentos que o aluno já possui antes de ingressar na universidade e por 

características individuais.  

Ele destaca que todo aluno ingressante de uma IES estabelece metas 

vinculadas as suas expectativas e estas são confrontadas com os resultados 

acadêmicos obtidos e o desenvolvimento intelectual gerado pelo sistema acadêmico 

e também pelo nível de interação gerado com seus pares e com o corpo docente, 

que é o sistema social. Dessa forma, quando as metas são atingidas, há 

continuidade no curso e, quando isso não é detectado pelo aluno, gera-se a evasão. 

Essas condições demonstram que, na concepção pelos gestores de uma 

avaliação sobre indicadores de atratividade, é preciso que estes sejam efetivamente 

http://wordnet.princeton.edu/
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entregues aos alunos prospectivos, tendo em vista que a frustração vinculada a 

expectativas e realidade detectada geram o afastamento do aluno da IES e 

impressões inadequadas sobre a própria instituição. 

O estudo desenvolvido por Mainardes (2007) apresenta uma análise dos 

fatores de atratividade e retenção de alunos nos cursos de graduação em 

Administração, na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Os construtos avaliados 

foram constituídos como: atratividade dos estudantes, a qualidade dos serviços 

educacionais, a satisfação dos alunos e a lealdade dos estudantes. O construto 

atratividade dos estudantes foi avaliado junto a 450 alunos ingressantes de IES 

localizadas na cidade de Joinville e os outros três construtos, com 350 alunos 

concluintes.  

No que se refere aos fatores de atratividade dos estudantes ingressantes nos 

cursos de graduação em Administração, foram testados, utilizando-se análise 

multivariada, 42 indicadores, divididos em quatro novos construtos: grupo de 

atributos da IES (19 atributos), grupo de atributos ligados ao mercado de trabalho 

(10 atributos), grupo de atributos relacionados a motivos pessoais (7 atributos) e 

grupo de atributos do curso (6 atributos).  

Além da análise estatística realizada, o estudo utilizou o método de 

agrupamento de variáveis proposto por Tontini e Silveira (2005). Esse método leva 

em conta a medida de importância dos atributos avaliados, pelos quais orienta-se a 

medição pela importância declarada, e pela importância derivada estatisticamente. 

Na medição pela importância derivada estatisticamente, os respondentes avaliam os 

diferentes atributos, definindo uma ordem de preferência, e também fazem uma 

avaliação geral para o conjunto de atributos pesquisados. Utilizando-se a regressão 

linear múltipla, entre a avaliação dos atributos individuais, considerados variáveis 

independentes, e a avaliação geral dos atributos em conjunto, considerados como 

variáveis dependentes, torna-se possível identificar de forma mais efetiva e 

discriminada os atributos importantes. Para avaliar o desempenho, os atributos que 

recebem alta importância nos dois métodos de medição são classificados como 

“chave”, os que recebem baixa importância nos dois métodos são “secundários”, os 

que recebem alta importância no método declarado e baixa importância no método 

estatístico são considerados “básicos” e os que recebem baixa importância no 
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método declarado e alta importância no método estatístico são considerados como 

“amplificadores”. 

Os atributos declarados pelos alunos ingressantes como os mais importantes 

na atração de estudantes foram: compromisso da IES com o serviço educacional 

prestado, infraestrutura e instalações da IES, a empregabilidade do curso, a 

reputação do curso e da IES e a percepção do aluno quanto à qualidade de ensino 

do curso. 

Já os atributos declarados como os menos importantes na atração de alunos 

foram: abertura da IES para a participação democrática dos alunos, atendimento dos 

funcionários da IES, valor da mensalidade, influência de familiares, amigos, colegas 

de trabalho na escolha do curso e da IES, ligação sentimental com a IES, por ter 

estudado nela anteriormente ou por ter familiares e/ou amigos que estudaram na 

IES, e experiências anteriores do respondente na IES. 

Os atributos considerados mais importantes, tomando-se por base a análise 

multivariada foram: a) abertura de IES para a participação democrática dos alunos, 

b) campanha de marketing realizada pela IES e c) comentários de alunos veteranos 

a respeito do curso (destacados como atributos amplificadores na atratividade das 

IES), além de empregabilidade do curso escolhido e percepção de qualidade do 

curso pelo respondente (destacados como atributos chave na atratividade das IES). 

Para a identificação dos atributos associados à atratividade no ensino 

superior, Mainardes (2007) destacou os principais estudos desenvolvidos no período 

de 1996 a 2006. A Tabela 1 mostra esses atributos e os autores dos artigos. 
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Tabela 1: 
Tabela de atributos de atração de estudantes contemplando pesquisas realizadas no período de 1996 a 2006 

ATRIBUTOS DE ATRAÇÃO DE ESTUDANTES 

ATRIBUTOS IDENTIFICADOS AUTOR (ES) 

Credenciais educacionais que o aluno terá  Dornbusch, Glasgow e Lin (1996); Alves (1999) 

Imagem e satisfação transmitida pelos estudantes 
atuais 

Alves (1999); Alves (2000); Palácio, Meneses e Pérez (2002); Rowley (2003); Hides, Davies e Jackson 
(2004); Piñol (2004b); Perfeito et al. (2004) 

Atividades de marketing da IES 

Alves e Raposo (1999); Carvalho (2001); Mund, Durieux e Tontini (2001); Trevisan (2002); Caetano e 
Silva (2004); Perfeito et al. (2004); Piñol (2004b); Bronemann e Silveira (2004); Silva (2005); Holanda 
Jr., Farias e Gomes (2006) 

Reputação e visibilidade da IES no mercado 
Alves (2000); Carvalho (2001); Mund, Durieux e Tontini (2001); Alves (2003); Rowley (2003); 
Bronemann e Silveira (2004); Seeman e O’Hara (2006) 

Satisfação de bacharéis com experiência Alves (2000); Perfeito et al. (2004); Seeman e O’Hara (2006); Holanda Jr., Farias e Gomes (2006) 

Resultados de pesquisa de opinião pública na 
comunidade Franco (2000); Palácio, Meneses e Pérez (2002); Holanda Jr., Farias e Gomes (2006) 

Tradição ou status da IES 
Franco (2000); Carvalho (2001); Alfinito e Granemann (2003); Piñol (2004b); Holanda Jr., Farias e 
Gomes (2006) 

Qualidade no ensino/aprendizado Franco (2000); Mund, Durieux e Tontini (2001); Alves (2003); Hides, Davies e Jackson (2004) 

Empregabilidade 

Franco (2000); Carvalho (2001); Mund, Durieux e Tontini (2001); Alves (2003); Caetano e Silva (2004); 
Bronemann e Silveira (2004); Silva (2005); Holanda Jr., Farias e Gomes (2006); Seeman e O’Hara 
(2006) 

Equipe pedagógica 

Carvalho (2001); Mund, Durieux e Tontini (2001); Palácio, Meneses e Pérez (2002); Alves (2003); Piñol 
(2004b); Perfeito et al. (2004); Bronemann e Silveira (2004); Thies et al. (2005); Lima (2006); Holanda 
Jr., Farias e Gomes (2006) 

Imagem funcional (tangível) e emocional 
(sentimentos e atitudes) 

Carvalho (2001); Palácio, Meneses e Pérez (2002); Trevisan (2002); Piñol (2004); Bronemann e Silveira 
(2004) 

Proximidade de casa ou trabalho 
Carvalho (2001); Mund, Durieux e Tontini (2001); Alves (2003); Alfinito e Granemann (2003); 
Bronemann e Silveira (2004); Perfeito et al. (2004); Holanda Jr., Farias e Gomes (2006) 

Infra-estrutura e instalações 

Carvalho (2001); Mund, Durieux e Tontini (2001); Trevisan (2002); Alfinito e Granemann (2003); 
Caetano e Silva (2004); Perfeito et al. (2004); Piñol (2004b); Bronemann e Silveira (2004); Thies et al. 
(2005); Holanda Jr., Farias e Gomes (2006) 

Práticas pedagógicas e administrativas 
Carvalho (2001); Mund, Durieux e Tontini (2001); Alves (2003); Alfinito e Granemann (2003); Hides, 
Davies e Jackson (2004); Piñol (2004b); Anderson (2005); Ciurana e Leal Filho (2006) 

Custo da mensalidade 

Carvalho (2001); Mund, Durieux e Tontini (2001); Palácio, Meneses e Pérez (2002); Alves (2003); 
Alfinito e Granemann (2003); Hides, Davies e Jackson (2004); Piñol (2004b); Perfeito et al. (2004); 
Bronemann e Silveira (2004); Holanda Jr., Farias e Gomes (2006) 
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Atmosfera positiva entre pessoal e ambientes Carvalho (2001); Alves (2003); Hides, Davies e Jackson (2004); Caetano e Silva (2004); Silva (2005) 

Aceitação da IES no mercado de trabalho Mund, Durieux e Tontini (2001); Alfinito e Granemann (2003); Bronemann e Silveira (2004) 

Taxas de aprovação em exames  Mund, Durieux e Tontini (2001); Seeman e O’Hara (2006)  

IES orientada para os estudantes  Palácio, Meneses e Pérez (2002); Alves (2003)  

Ideias, sentimentos e experiências prévias  Palácio, Meneses e Pérez (2002); Lanzer (2004) 

Imagem global percebida  Palácio, Meneses e Pérez (2002)  

Satisfação global  Palácio, Meneses e Pérez (2002)  

Cursos oferecidos  Trevisan (2002); Alfinito e Granemann (2003)  

Formas de uso dos recursos (financeiros, 
humanos, ativos)  Trevisan (2002); Hides, Davies e Jackson (2004); Ciurana e Leal Filho (2006); Lima (2006) 

Avaliação do MEC/Provão Alfinito e Granemann (2003); Lanzer (2004); Perfeito et al. (2004)  

Horários disponíveis  Alfinito e Granemann (2003)  

Segurança no campus  Alfinito e Granemann (2003)  

Percepção de qualidade do serviço prestado  Rowley (2003); Alves (2003); Perfeito et al. (2004)  

Nível de compromisso com o serviço prestado  Rowley (2003); Bronemann e Silveira (2004) 

Compromisso com a comunidade e relações com 
sociedade e natureza 

Alves (2003); Hides, Davies e Jackson (2004); Perfeito et al. (2004); Ciurana e Leal Filho (2006); 
Reinert, Reis e Tonial (2006)  

Atividades de simulação da vida real  Piñol (2004b); Anderson (2005)  

Propensão à inovação e uso de enredos 
alternativos  Mavondo, Chimhanzi e Stewart (2005); Ciurana e Leal Filho (2006)  

Geração, aceitação e implementação de novas 
ideias, processos, produtos ou serviços  Mavondo, Chimhanzi e Stewart (2005)  

Coerência e interação entre teoria e prática  Thies et al. (2005); Ciurana e Leal Filho (2006)  

Visão de desenvolvimento sustentável  Ciurana e Leal Filho (2006)  

Regulamentação e adaptação de espaços  Ciurana e Leal Filho (2006)  

Reflexão e participação democrática  Ciurana e Leal Filho (2006) 
Fonte: Mainardes, E. W. (2007). Atração e retenção de alunos em cursos de graduação em administração das instituições particulares de ensino superior de Joinville, SC. 
2007. 332f. Dissertação (Mestrado em Administração) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2007 (p. 79, 80 e 81) 
 

 

 

 



34 
 

 
 

Outros estudos também foram desenvolvidos com o intuito de detectar os 

principais atributos de atratividade de IES, desde 2007 até a atualidade.  

O artigo desenvolvido por Kroenke, Cardoso e Domigues (2009) objetivou 

identificar os principais fatores de atratividade de estudantes do curso de Ciências 

Contábeis em duas IES localizadas na cidade de Blumenau - SC, utilizando como 

base o questionário da pesquisa de Mainardes (2007), que foi aplicado a 174 

estudantes do primeiro ano do curso de Ciências Contábeis. A análise dos fatores 

de atração considerou os mesmos construtos apresentados por Mainardes (2007) 

para a dimensão atratividade de estudantes: instituição de ensino, motivos pessoais, 

mercado de trabalho e curso escolhido. Os resultados demonstraram que dois 

indicadores explicaram os construtos Motivos Pessoais e Curso Escolhido e três 

indicadores explicaram as dimensões Instituição de Ensino e Mercado de Trabalho.  

Na análise dos dados conjuntos das duas IES estudadas, quanto à dimensão 

instituição de ensino, no agrupamento dos fatores definidos como importantes na 

atratividade dos alunos, observou-se que a alta carga fatorial esteve associada a 

atributos ligados: à utilização de práticas pedagógicas inovadoras, à percepção 

externa ou visão da IES e às práticas administrativas, demonstrando esses três 

novos possíveis agrupamentos para novas análises. 

 Na dimensão Mercado de Trabalho, os fatores com maior carga foram 

associados à aceitação da IES no mercado, percepção externa/visão da IES e 

empregabilidade. Na dimensão Motivos pessoais, os dois fatores em destaque 

foram: disponibilidade de horário e influência externa e experiências anteriores na 

instituição. Na dimensão Curso Escolhido, os fatores que explicaram esse construto 

foram: qualidade de ensino, teoria e prática e satisfação de ex-alunos e veteranos do 

curso. 

Mainardes e Domingues (2010) deram continuidade aos estudos já realizados 

em 2007, utilizando o mesmo modelo da pesquisa de Mainardes (2007), buscando 

identificar a qualidade dos cursos de Administração e das IES, junto a 292 alunos 

formandos, em duas IES na cidade de Joinville, também em Santa Catarina, em 

relação aos aspectos associados ao mercado de trabalho. Foram utilizados seis 

indicadores que representam a qualidade de um curso e IES. Os atributos que 

tiveram maior desempenho na visão dos alunos foram relacionados à reputação do 

curso e da IES na sociedade e à valorização do curso no mercado de trabalho. Já o 
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atributo com desempenho menos satisfatório foi relacionado aos conteúdos 

ensinados e que sejam relevantes para a sociedade. Esses autores também 

utilizaram o método de agrupamento de variáveis proposto por Tontini e Silveira 

(2005), sendo que os atributos-chave identificados foram: qualidade do diploma do 

curso para o mercado de trabalho, qualidade do curso que venha beneficiar a 

sociedade e qualidade do curso para o mercado de trabalho. Como atributos 

básicos, detectou-se a reputação do curso e da IES, o conteúdo aprendido para 

empregabilidade e a qualidade do curso na formação para o trabalho em equipe. 

Nenhum atributo foi considerado como amplificador, nem secundário. Numa análise 

final, foi confirmado que os atributos-chave são compreendidos como principais 

formadores da percepção dos alunos quanto à qualidade de um curso e de uma IES, 

no que se refere ao mercado de trabalho. Já os atributos básicos são considerados 

como o mínimo esperado pelo estudante, no que se refere à análise da qualidade 

versus mercado de trabalho.  

Os mesmos autores também apresentam outros estudos que corroboram os 

já apresentados, utilizando a mesma metodologia e abordando novamente a 

atratividade de alunos para a graduação em Administração no norte catarinense. 

Mainardes e Domingues (2011) utilizaram sete indicadores para a medição proposta 

e realizaram uma pesquisa com alunos ingressantes em quatro instituições de 

ensino superior do norte catarinense. Foram validados 409 questionários, que 

objetivaram obter informações para avaliar a importância dos atributos pessoais que 

levaram o aluno para o curso da instituição escolhida. Os principais motivos 

pessoais identificados como influenciadores (chave) na atratividade de alunos foram 

a imagem da instituição e do curso, criada pelo próprio estudante, e os horários 

disponíveis de aula para o curso. Ressalta-se que as experiências anteriores do 

candidato e de pessoas próximas a ele são fatores amplificadores que melhoram a 

imagem da IES. Já a localização, a satisfação e lealdade das pessoas próximas ao 

candidato, associadas aos horários disponíveis de aulas, são fatores mínimos 

(básicos) para que um candidato opte por uma ou outra IES. 

Internacionalmente, nota-se que também há a preocupação em identificar 

indicadores e construtos de atratividade para a escolha de instituições de ensino 

superior, reforçando a necessidade de novas avaliações que possam aperfeiçoar os 

instrumentos de pesquisa vinculados a esse tema. 
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Padlee, Kamaruddin e Baharum (2010) desenvolveram, na Malásia, uma 

pesquisa no intuito de identificar os critérios de seleção utilizados por estudantes 

internacionais na escolha de instituições de ensino superior daquela região. Foi 

aplicado questionário com 48 fatores para análise, formatado com base em estudos 

desenvolvidos em diversos países entre 1999 e 2007, a 565 estudantes 

internacionais de seis IES privadas. Os fatores identificados como mais importantes 

pelos estudantes foram: a qualificação do corpo doente, a possibilidade do uso do 

inglês para comunicação, a utilização do inglês como língua predominante, além do 

malaio, e o campo de especialização da IES. Além disso, os indicadores avaliados 

também foram agrupados em construtos, por meio de análise de correlação, 

baseados nas respostas obtidas da amostra utilizada. Os resultados apresentaram 

sete construtos que têm forte influência no processo de tomada de decisão dos 

estudantes: a qualidade do ambiente de aprendizagem (reputação da IES, cursos 

oferecidos etc.), os influenciadores na decisão (amigos, mídia eletrônica etc.), o foco 

no cliente (o respeito à cultura, aceitação na comunidade etc.), o custo da educação, 

as facilidades (esportes para recreação, disponibilidade de internet etc.), a 

socialização e a localização. Os itens com maior destaque entre os sete citados 

foram o foco no cliente e as facilidades.   

No mesmo intuito, Patel e Patel (2012) desenvolveram um estudo na Índia, no 

estado de Gurajat, para verificar os fatores influenciadores na decisão de estudantes 

na escolha de uma IES para cursar mestrado em Administração. Foi aplicado 

questionário para 150 estudantes, de forma aleatória, utilizando-se agrupamentos de 

variáveis que geraram oito construtos para análise: fatores associados à colocação 

no mercado, atividades extracurriculares realizadas pela IES, infraestrutura da IES, 

motivos pessoais do estudante, histórico da faculdade, fatores acadêmicos (cursos 

oferecidos, parcerias com universidades estrangeiras etc.), propaganda 

desenvolvida pela IES e outros fatores (harmonia racial, vida social no campus etc.). 

Como resultados, as atividades de colocação foram as que mais influenciaram, 

enquanto as atividades extracurriculares não tiveram influência na decisão dos 

estudantes pelas IES. Relacionado à infraestrutura, o estudo indicou que a facilidade 

para utilização dos laboratórios de informática teve influência, juntamente com a 

propaganda boca a boca. A sugestão de amigos e familiares, as metas de carreira 

dos alunos, a experiência da IES, o curso e especialização oferecida, o 
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conhecimento prático e os bons números de colocação no mercado também 

mereceram destaque, juntamente com a marca da IES, localização e infraestrutura.  

Um estudo acerca dos atributos vinculados à preferência de escolha de uma 

IES, por 355 alunos egressos do ensino médio, de escolas públicas e privadas, foi 

realizado por Biazon e Jeunon (2014), em Paranavaí – PR. As principais detecções 

foram que, independente da categorização de escolas públicas e particulares, os 

alunos esperam apoio da instituição para a realização de estágios 

profissionalizantes, que os professores tenham motivação para ensinar e que o 

egresso seja aceito no mercado de trabalho. A estrutura física das IES também foi 

considerada relevante, juntamente com a imagem associada à ela, no que se refere 

à aceitação social e status. 

Além dos alunos, também foram entrevistados os coordenadores dos cursos 

de Ensino Médio e, nesse caso, os atributos considerados relevantes para os dois 

grupos estiveram associados à conceituação da instituição tanto pelo MEC como 

pelo mercado de trabalho, a qualidade dos cursos e corpo docente, os métodos de 

ensino e aprendizagem e a estrutura da instituição.   

Relacionado à forma como os alunos obtêm informações sobre as IES e seus 

cursos, as mídias e redes sociais foram os canais destacados, e uma parte dos 

respondentes destacou que busca informação com pessoas próximas.   

Diversos estudos objetivam identificar, geralmente na opinião dos alunos 

prospectos ou já inseridos no ensino superior, quais são os atributos de valor 

considerados preponderantes para a escolha de uma IES ou curso. Dessa forma, 

demonstra-se a necessidade de sistematização dos atributos de valor de 

atratividade para a composição de um modelo teórico e de uma escala de valor, que 

sirvam como fonte de informação gerencial e de tomada de decisão aos gestores 

educacionais. Para atender essa necessidade, complementando a Tabela 1, 

apresentada anteriormente e, considerando os relatos apresentados em novas 

pesquisas coerentes com o propósito desta, é apresentado, na Tabela 2, um 

levantamento bibliográfico do período de 2007 até 2015, que contempla os atributos 

de atração e retenção de estudantes identificados, que servirá como base para a 

definição dos construtos e indicadores utilizados para a constituição do modelo 

teórico e escala de atributos de atratividade de IES privadas brasileiras. 
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Tabela 2: 
Tabela de atributos de atração de estudantes contemplando pesquisas realizadas no período de 2007 a 2015 

ATRIBUTOS DE ATRAÇÃO DE ESTUDANTES  

ATRIBUTOS IDENTIFICADOS AUTOR (ES) 

Práticas pedagógicas inovadoras / o método de ensino 

Bernold, Spurlin e Anson (2007); Crosling, Heagney e Thomas (2009); Legg e Wilson (2009); Kroenke 

et al (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Sousa et al (2013); Houvdhaugen, Frolich e Aamodt (2013); 

Crombie et al. (2013); McKendry et al. (2014); Gazza e Hunker (2014); Collings, Swanson e Watkins 

(2014)   

Percepção externa da IES 
Reichelt (2007); Kroenke et al. (2009); Martins, Teixeira e Silva (2009); Eberle; Milan; Lazzari (2010); 

Scarpin, Scharf, Fernandes (2011); Scharf; Scarpin (2014) 

Práticas administrativas adequadas 
Jung, Kochbeck e Nagel (2008); Crosling, Heagney e Thomas (2009); Kroenke et al. (2009); Eberle, 

Milan e Lazzari (2010); Baggi e Lopes (2011); Castro e Pereira (2012)   

Aceitação da IES no mercado 
Reichelt (2007); Kroenke et al. (2009); Martins, Teixeira e Silva (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); 

Scharf, Biazon e Jeunon (2013), Scarpin (2014) 

Nível de empregabilidade / contribuição para um bom 

emprego futuro 

Kroenke et al. (2009); Martins, Teixeira e Silva (2009); Scarpin, Scharf e Fernandes (2011); Sousa et 

al. (2013); Scharf e Scarpin (2014) 

Disponibilidade de horário Kroenke et al. (2009); Martins, Teixeira e Silva (2009); Santos e Galli (2010) 

Qualidade de ensino 

Bernold, Spurlin,e Anson (2007); Jung, Kochbeck e Nagel (2008); Kroenke et al. (2009); Martins, 

Teixeira e Silva (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Scarpin, Scharf e Fernandes (2011); Crombie et 

al. (2013); Gazza e Hunker (2014)  

Satisfação de ex-alunos e veteranos do curso Kroenke et al. (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010) 

Reputação do curso  Eberle, Milan e Lazzari (2010); Mainardes e Domingues (2010); McKendry et al. (2014) 

Reputação da IES 
Reichelt (2007); Martins, Teixeira e Silva (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Mainardes e 

Domingues (2010); Biazon e Jeunon (2013), McKendry et al. (2014); Scharf; Scarpin (2014) 

Valorização do curso no mercado de trabalho Martins, Teixeira e Silva (2009); Mainardes e Domingues (2010) 
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Qualidade do diploma do curso para o mercado de 

trabalho / credibilidade do diploma Mainardes e Domingues (2010); Scarpin, Scharf e Fernandes (2011); Sousa et al. (2013) 

Qualidade do curso que venha a beneficiar a sociedade  
Martins, Teixeira e Silva (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Mainardes e Domingues (2010); Silva 

et al. (2014) 

Qualidade do curso para o mercado de trabalho 
Martins, Teixeira e Silva (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Mainardes e Domingues (2010); 

Scharf e Scarpin (2014) 

Imagem da instituição e do curso para o aluno 
Coutinho (2007); Reichelt (2007); Mainardes e Domingues (2011); Bortolotti et al. (2012); Biazon e 

Jeunon (2013), Silva et al. (2014) 

Horários disponíveis de aula 
Jeffreys (2007); Jung, Kochbeck e Nagel (2008); Martins, Teixeira e Silva (2009); Eberle, Milan e 

Lazzari (2010); Mainardes e Domingues (2011); McKendry et al. (2014); Gazza e Hunker (2014)  

Experiências anteriores do candidato e satisfação e 

lealdade de pessoas próximas a ele  Brown et al. (2008); Mainardes e Domingues (2011); Kroenke (2009); Crombie et al. (2013) 

A qualificação do corpo doente / titulação dos 

professores Eberle; Milan; Lazzari (2010); Padlee et al (2010); Sousa et al (2013) 

A possibilidade do uso do inglês para comunicação Padlee et al (2010)  

Campo de especialização da IES Eberle, Milan e Lazzari (2010); Padlee et al (2010); Patel et al (2012) 

A qualidade do ambiente de aprendizagem 
Monte, Sleeman e Hein (2007); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Padlee et al (2010); Crombie et al. 

(2013); Gazza e Hunker (2014) 

Foco no cliente  Padlee et al (2010)  

Mensalidades adequadas Reichelt (2007); Padlee et al (2010); Baggi e Lopes (2011); Silva (2012) 

A socialização 

Hausmann, Schofield e Woods (2007); Reichelt (2007); Monte, Sleeman e Hein (2007); Legg e Wilson 

(2009); Dodge. Mitchell e Mensch (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Padlee et al (2010); Bergamo, 

Giuliani e Galli (2011); Crombie et al. (2013); Houvdhaugen, Frolich e Aamodt (2013); Gazza e Hunker 

(2014); Collings, Swanson e Watkins (2014); 

Fatores associados a colocação no mercado / influência Bardagi e Hutz (2009); Martins, Teixeira e Silva (2009); Patel et al (2012); Sousa et al (2013) 
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no futuro profissional 

Facilidade para utilização dos laboratórios de informática Eberle, Milan e Lazzari (2010); Patel et al (2012) 

Sugestão de amigos e familiares Hausmann, Schofield e Woods (2007); Patel et al (2012); Crombie et al. (2013); Padlee et al (2010) 

As metas de carreira dos alunos / sucesso de outros 

profissionais que estudam nela Brown et al. (2008); Martins, Teixeira e Silva (2009); Patel et al (2012 ); Sousa et al (2013)  

A experiência da IES Patel et al (2012); Soria et al. (2014) 

O conhecimento prático Eberle, Milan e Lazzari (2010); Patel et al (2012); Crombie et al. (2013) 

Marca da IES 
Eberle, Milan e Lazzari (2010); Patel et al (2012); Ramezanali (2013); Ramezanali, Souza e Silveira 

(2014); Scharf e Scarpin (2014) 

Localização 
Patel et al (2012); Silva (2012); McKendry et al. (2014) Martins, Teixeira e Silva (2009); Hanewicz 

(2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Mainardes e Domingues (2011); Padlee et al (2010) 

Infraestrutura  

Mezick (2007); Martins, Teixeira e Silva (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Haddow e Joseph 

(2010); Santos e Galli (2010); Patel et al (2012); Haddow (2013); Biazon e Jeunon (2013), Soria et al. 

(2014); Gazza e Hunker (2014); Hagel et al. (2014); Mezick (2015); Padlee et al (2010) 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

É válido destacar que todos os estudos apresentados neste capítulo servem de base para elaborar e justificar a constituição 

do modelo teórico e da escala de atributos de valor da atratividade, detalhados na próxima seção. 
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2.3  A constituição do modelo teórico e da escala de atributos de valor da 

atratividade de IES privadas 

 

Levando-se em conta o grande número de atributos vinculados aos valores 

organizacionais, que estão relacionados aos princípios e crenças associados aos 

tipos de estrutura ou modelos de comportamento desejáveis pelas empresas, e são 

diretamente vinculados aos interesses individuais, coletivos e mistos (Tamayo, & 

Gondim, 1996), torna-se necessário que estes sejam organizados e sistematizados, 

de modo a facilitar avaliações efetivas, pelos gestores educacionais, sobre quais 

representam, de modo relevante e dependendo do modelo institucional, os fatores 

de atratividade com maior destaque nas IES privadas brasileiras. 

O levantamento bibliográfico apresentado demonstra que os principais 

objetivos dos estudos realizados são associados a detectar, de forma dedutiva, os 

atributos de valor considerados determinantes na escolha de um curso ou instituição 

de ensino superior, principalmente junto aos alunos prospectivos e alunos já 

inseridos nesse grau de ensino. Com tal constatação, é notória a necessidade de 

identificação e avaliação, junto aos gestores educacionais das IES privadas 

brasileiras, sobre quais são os atributos de valor de atratividade efetivamente 

utilizados na práxis administrativa, para garantir maior poder de competitividade no 

mercado. 

A pesquisa desenvolvida por Rodrigues, Vivan e Riscarolli (2014), que discute 

as relações entre ambidexteridade, resiliência e atratividade, propõe um modelo 

teórico que classifica os atributos de valor de atratividade de IES como tangíveis e 

intangíveis. Nessa pesquisa, considerou-se que os atributos de um produto (bem ou 

serviço) possibilitam ao consumidor avaliar, atender seus desejos e perceber os 

valores por meio do que é proporcionado pelo consumo desse produto, podendo os 

atributos serem classificados como concretos ou abstratos, diferenciando-se pelo 

grau de intangibilidade (Lin, 2002). Dessa forma, os atributos concretos foram 

definidos como tangíveis e compostos pelos atributos de acesso, atributos de 

fundamento e atributos de funcionamento. Já os atributos abstratos foram 

considerados como intangíveis e compostos pelos atributos institucionais.  

Para a construção do modelo apresentado pelos autores, consideraram-se 

como atributos tangíveis aqueles com possibilidade de manipulação direta, por parte 
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da IES, para atrair e reter estudantes. Como atributos intangíveis, foram 

considerados os que possibilitam a visibilidade institucional percebida pelos 

estudantes e que são gerados a partir dos atributos tangíveis. O estudo também 

destaca que os atributos de acesso dependem mais das práticas gerenciais 

adotadas na IES e os atributos de fundamento e funcionamento dependem das 

práticas acadêmicas vinculadas à construção do conhecimento. 

 Os indicadores do modelo, utilizados em cada atributo, estão destacados na 

Figura 2, que corresponde ao modelo adaptado, apresentado por Rodrigues, Vivan e 

Riscarolli (2014): 

 

ATRIBUTOS 

INTANGÍVEIS 

ATRIBUTOS TANGÍVEIS 

INSTITUCIONAL FUNCIONAMENTO FUNDAMENTO ACESSO 

Marca Facilidade de uso Tecnologia Preço 

Imagem Usabilidade Qualidade Financiamento 

Status Sucesso Profissional Compatibilidade Prazo 

Diferenciação Atualização Educação Integrada Acessibilidade 

Percepção relativa Assistência Design Disponibilidade 

Feeling Reposição Inovação Impulso 

Figura 2. Relações entre ambidexteridade, resiliência e atratividade  
Fonte: adaptada de Rodrigues, Vivan & Riscarolli, 2014, p. 562. 

 
Para melhor especificar os indicadores associados a cada construto 

apresentado no modelo, ressalta-se que, nos atributos intangíveis, o indicador 

percepção relativa esteve associado ao conceito de posicionamento da IES e o 

indicador feeling, ao sentimento de afiliação gerado nos estudantes prospectivos. 

Quanto aos atributos tangíveis, as especificações conceituais associadas e 

utilizadas pelos autores do artigo estão destacadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3: 
Especificações conceituais associadas aos atributos tangíveis 

ATRIBUTOS 
TANGÍVEIS 

VINCULAÇÕES CONCEITUAIS ASSOCIADAS AO INDICADOR 

ATRIBUTOS DE FUNCIONAMENTO 

Facilidade de uso Restrições profissionais 

Usabilidade Usabilidade da profissão 
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Sucesso Profissional Índice de sucesso de alunos 

Atualização Atualização pedagógica, conteúdos e perfil profissiográfico 

Assistência Educação continuada 

Reposição De cursos, serviços 

ATRIBUTOS DE FUNDAMENTO 

Tecnologia Tecnologia educacional 

Qualidade Sem especificações 

Compatibilidade Perfil profissional para atender as expectativas da sociedade 

Educação Integrada Conteúdos de transdisciplinaridade 

Design Apropriação de valores institucionais 

Inovação Novidades, diferenciação 

ATRIBUTOS DE ACESSO 

Preço Sem especificações 

Financiamento Sem especificações 

Prazo Financiamento em parcelas 

Acessibilidade Barreiras à entrada e nível de retenção 

Disponibilidade 
Portfólio de produtos e serviços, facilidade de acesso e local de 
oferecimento dos cursos 

Impulso Aquisição do serviço de forma intuitiva 

Fonte: adaptada de Rodrigues, Vivan e Riscarolli, 2014. 

  

Para a constituição do modelo teórico e da escala de atributos de valor da 

atratividade de IES, pertinentes aos objetivos dessa pesquisa, considerou-se como 

base o estudo de Rodrigues, Vivan e Riscarolli (2014) e, a partir daí, foram 

sugeridas diversas ações de aperfeiçoamento associadas à revisão da formatação 

dos construtos e seus indicadores, desenvolvimento de justificativas teóricas para 

cada indicador e construtos e a proposição de uma escala de atributos de valor de 

atratividade de IES. 

 Para a revisão da formatação dos construtos e seus indicadores 

correspondentes, foi considerado o levantamento bibliográfico sobre atratividade de 

estudantes para IES e cursos, apresentado nas Tabelas 1 e 2 da seção 2.2. As 

diversas variáveis mensuradas nos estudos foram agrupadas nos indicadores já 

sugeridos por Rodrigues, Vivan e Riscarolli (2014) e, nesse processo, detectou-se a 

necessidade de que os atributos intangíveis fossem reorganizados em dois novos 

construtos (atributos de visibilidade institucional e atributos de perceptividade), no 

intuito de possibilitar melhor interpretação dessas variáveis no processo de 

validação do modelo teórico e para a proposição de uma escala de valor de 

atratividade de IES. A demonstração do agrupamento das variáveis mensuradas nos 

estudos desenvolvidos entre 1996 e 2015, com a indicação dos respectivos autores 
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nos indicadores e construtos no modelo reestruturado estão demonstrados na 

Tabela 4.  
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Tabela 4: 
Agrupamento das variáveis mensuradas e seus respectivos autores identificados no levantamento bibliográfico de 1996 a 
2015 nos indicadores e construtos do modelo teórico de atributos de valor de atratividade de IES privadas 

ATRIBUTOS TANGÍVEIS 

CONSTRUTO INDICADOR 
VARIÁVEL 
MENSURADA  

AUTOR (ES) 

ATRIBUTOS DE 
ACESSO 

Preço 
  

Custo da mensalidade 
/ mensalidades 
adequadas 

Carvalho (2001); Mund, Duriex e Tontini (2001); Palácio, Meneses e Pérez (2002; Alves 
(2003); Alfinito e Granemann (2003); Hides, Davies e Jackson (2004); Piñol (2004b); 
Perfeito et al. (2004); Bronemann e Silveira (2004); Holanda Jr; Farias e Gomes (2006); 
Reichelt (2007); Padlee et al (2010); Baggi; Lopes (2011); Silva (2012) 

Foco no cliente Padlee et al (2010) 

Financiamento 
  

Custo da mensalidade 
/ mensalidades 
adequadas 

Carvalho (2001); Mund, Duriex e Tontini (2001); Palácio, Meneses e Pérez (2002; Alves 
(2003); Alfinito e Granemann (2003); Hides, Davies e Jackson (2004); Piñol (2004b); 
Perfeito et al. (2004); Bronemann e Silveira (2004); Holanda Jr; Farias e Gomes (2006); 
Reichelt (2007); Padlee et al (2010); Baggi; Lopes (2011); Silva (2012) 

Práticas pedagógicas 
e administrativas 
adequadas 

Carvalho (2001); Mund, Duriex e Tontini (2001); Alves (2003); Alfinito e Granemann 
(2003); Hides, Davies e Jackson (2004); Piñol (2004b); Anderson (2005); Ciurana e Leal 
Filho (2006); Jung, Kochbeck e Nagel (2008); Crosling, Heagney e Thomas (2009); 
Kroenke et al. (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Baggi e Lopes (2011); Castro 
ePereira (2012)  

Foco no cliente Padlee et al (2010) 

Prazo 

Práticas pedagógicas 
e administrativas 
adequadas 

Carvalho (2001); Mund, Duriex e Tontini (2001); Alves (2003); Alfinito e Granemann 
(2003); Hides, Davies e Jackson (2004); Piñol (2004b); Anderson (2005); Ciurana e Leal 
Filho (2006); Jung, Kochbeck e Nagel (2008); Crosling, Heagney e Thomas (2009); 
Kroenke et al. (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Baggi e Lopes (2011); Castro e 
Pereira (2012)  

Foco no cliente Padlee et al (2010) 

Acessibilidade  
Práticas pedagógicas 
e administrativas 
adequadas 

Carvalho (2001); Mund, Duriex e Tontini (2001); Alves (2003); Alfinito e Granemann 
(2003); Hides, Davies e Jackson (2004); Piñol (2004b); Anderson (2005); Ciurana e Leal 
Filho (2006); Jung, Kochbeck e Nagel (2008); Crosling, Heagney e Thomas (2009); 
Kroenke et al. (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Baggi e Lopes (2011); Castro e 
Pereira (2012)  
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Foco no cliente Padlee et al (2010) 

Disponibilidade  

Horários disponíveis 
de aula 

Alfinito e Granemann (2003); Jeffreys (2007); Jung, Kochbeck e Nagel (2008); Martins, 
Teixeira e Silva (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Mainardes e Domingues (2011); 
McKendry et al. (2014); Gazza e Hunker (2014) 

Proximidade de casa 
ou do trabalho 

Carvalho (2001); Mund, Duriex e Tontini (2001); Granemann (2003); Bronemann e Silveira 
(2004); Perfeito et al. (2004); Holanda Jr; Farias e Gomes (2006). 

Localização 
Patel et al (2012); Silva (2012); McKendry et al. (2014) Martins, Teixeira e Silva (2009); 
Hanewicz (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Mainardes e Domingues (2011); Padlee 
et al (2010) 

Infraestrutura e 
instalações  

Carvalho (2001); Mund, Duriex e Tontini (2001); Trevisan (2002); Alfinito e Granemann 
(2003); Caetano e Silva (2004); Perfeito et al. (2004); ); Bronemann e Silveira (2004); 
Thies et al (2005); Holanda Jr., Farias e Gomes (2006); Mezick (2007); Martins, Teixeira e 
Silva (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Haddow, Joseph (2010); Santos e Galli 
(2010); Patel et al (2012); Haddow (2013); Soria et al. (2014); Gazza e Hunker (2014); 
Hagel et al. (2014); Mezick (2015); Padlee et al (2010) 

Facilidade para 
utilização dos 
laboratórios de 
informática  

Eberle, Milan e Lazzari (2010); Patel et al (2012) 

Impulso  

Infraestrutura e 
instalações  

Carvalho (2001); Mund, Duriex e Tontini (2001); Trevisan (2002); Alfinito e Granemann 
(2003); Caetano e Silva (2004); Perfeito et al. (2004); ); Bronemann e Silveira (2004); 
Thies et al (2005); Holanda Jr; Farias e Gomes (2006); Mezick (2007); Martins, Teixeira e 
Silva (2009); Eberle; Milan; Lazzari (2010); Haddow; Joseph (2010); Santos; Galli (2010); 
Patel et al (2012); Haddow (2013); Soria et al. (2014); Gazza e Hunker (2014); Hagel et al. 
(2014); Mezick (2015); Padlee et al (2010) 

Segurança no campus  Alfinito e Granemann (2003)  

Localização  
Patel et al (2012); Silva (2012); McKendry et al. (2014) Martins, Teixeira e Silva (2009); 
Hanewicz (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Mainardes e Domingues (2011); Padlee 
et al (2010) 
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ATRIBUTOS DE 
FUNDAMENTO 

Tecnologia  

Práticas pedagógicas 
inovadoras / o método 
de ensino 

Carvalho (2001); Mund, Duriex e Tontini (2001); Alves (2003); Alfinito e Granemann 
(2003); Hides, Davies e Jackson (2004); Piñol (2004b); Anderson (2005); Ciurana e Leal 
Filho (2006); Bernold; Spurlin; Anson (2007); Crosling, Heagney e Thomas (2009); Legg e 
Wilson (2009); Kroenke et al (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Sousa et al (2013); 
Houvdhaugen, Frolich e Aamodt (2013); Crombie et al. (2013); McKendry et al. (2014); 
Gazza e Hunker (2014); Collings, Swanson e Watkins (2014)   

Propensão à inovação 
e uso de enredos 
alternativos  Mavondo, Chimhanzi e Stewart (2005); Ciurana e Leal Filho (2006)  

Facilidade para 
utilização dos 
laboratórios de 
informática 

Eberle, Milan e Lazzari (2010); Patel et al (2012) 

Qualidade 

Qualidade de ensino 

Franco (2000); Mund, Duriex e Tontini (2001); Alves (2000); Hides, Davies e Jackson 
(2004); Bernold, Spurlin e Anson (2007); Jung, Kochbeck e Nagel (2008); Kroenke et al. 
(2009); Martins, Teixeira e Silva (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Scarpin, Scharf e 
Fernandes (2011); Crombie et al. (2013); Gazza e Hunker (2014) 

Avaliação do MEC Alfinito e Granemann (2003); Lanzer (2004); Perfeito et al. (2004)  

Qualidade do curso 
para o mercado de 
trabalho 

Martins, Teixeira e Silva (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Mainardes e Domingues 
(2010); Scharf e Scarpin (2014) 

A qualidade do 
ambiente de 
aprendizagem 

Monte, Sleeman e Hein (2007); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Padlee et al (2010); 
Crombie et al. (2013); Gazza e Hunker (2014) 

Compatibilidade  

Qualidade do curso 
para o mercado de 
trabalho  

Martins, Teixeira e Silva (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Mainardes e Domingues 
(2010); Scharf e Scarpin (2014) 

Qualidade do curso 
que venha beneficiar a 
sociedade 

Martins, Teixeira e Silva (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Mainardes e Domingues 
(2010); Silva et al. (2014) 

Reputação da IES 

Alves (2000); Carvalho (2001); Mund, Durieux e Tontini (2001); Alves (2003); Rowley 
(2003); Bronemann e Silveira (2004); Seeman e O’Hara (2006); Reichelt (2007); Martins, 
Teixeira e Silva (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Mainardes e Domingues (2010); 
McKendry et al. (2014); Scharf e Scarpin (2014) 

Reputação do curso Eberle, Milan e Lazzari (2010); Mainardes e Domingues (2010); McKendry et al. (2014) 
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Educação 
integrada  

A qualificação do 
corpo doente  

Eberle, Milan e Lazzari (2010); Padlee et al (2010); Sousa et al (2013) 

A qualidade do 
ambiente de 
aprendizagem 

Monte, Sleeman e Hein (2007); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Padlee et al (2010); 
Crombie et al. (2013); Gazza e Hunker (2014) 

Práticas pedagógicas 
e administrativas 
adequadas 

Carvalho (2001); Mund, Duriex e Tontini (2001); Alves (2003); Alfinito e Granemann 
(2003); Hides, Davies e Jackson (2004); Piñol (2004b); Anderson (2005); Ciurana e Leal 
Filho (2006); Jung; Kochbeck; Nagel (2008); Crosling; Heagney; Thomas (2009); Kroenke 
et al. (2009); Eberle; Milan; Lazzari (2010); Baggi; Lopes (2011); Castro; Pereira (2012)  

Design  

Infraestrutura e 
instalações  

Carvalho (2001); Mund, Duriex e Tontini (2001); Trevisan (2002); Alfinito e Granemann 
(2003); Caetano e Silva (2004); Perfeito et al. (2004); ); Bronemann e Silveira (2004); 
Thies et al (2005); Holanda Jr; Farias e Gomes (2006); Mezick (2007); Martins, Teixeira e 
Silva (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Haddow e Joseph (2010); Santos e Galli 
(2010); Patel et al (2012); Haddow (2013); Soria et al. (2014); Gazza e Hunker (2014); 
Hagel et al. (2014); Mezick (2015); Padlee et al (2010) 

Regulamentação e 
adaptação de espaços 

 Ciurana e Leal Filho (2006)  

Atmosfera positiva 
entre pessoal e 
ambientes 

Carvalho (2001); Alves (2003); Hides, Davies e Jackson (2004); Caetano e Silva (2004); 
Silva (2005) 

Localização  
Patel et al (2012); Silva (2012); McKendry et al. (2014) Martins, Teixeira e Silva (2009); 
Hanewicz (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Mainardes e Domingues (2011); Padlee 
et al (2010) 

Inovação  

A qualificação do 
corpo doente 

Eberle; Milan; Lazzari (2010); Padlee et al (2010); Sousa et al (2013) 

A qualidade do 
ambiente de 
aprendizagem 

Monte, Sleeman e Hein (2007); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Padlee et al (2010); 
Crombie et al. (2013); Gazza e Hunker (2014) 

Práticas pedagógicas 
inovadoras 

Bernold, Spurlin e Anson (2007); Crosling, Heagney e Thomas (2009); Legg e Wilson 
(2009); Kroenke et al (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Sousa et al (2013); 
Houvdhaugen, Frolich e Aamodt (2013); Crombie et al. (2013); McKendry et al. (2014); 
Gazza e Hunker (2014); Collings, Swanson e Watkins (2014)   

Geração, aceitação e 
implementação de 
novas ideias, 

Mavondo, Chimhanzi e Stewart (2005)  
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processos, produtos 
ou serviços  

Facilidade para 
utilização dos 
laboratórios de 
informática 

Eberle, Milan e Lazzari (2010); Patel et al (2012) 

Qualidade no Ensino e 
Aprendizagem / 
Qualidade do 
ambiente de 
aprendizagem  

Franco (2000); Mund, Duriex e Tontini (2001); Alves (2000); Hides, Davies e Jackson 
(2004); Bernold, Spurlin e Anson (2007); Jung, Kochbeck e Nagel (2008); Kroenke et al. 
(2009); Martins, Teixeira eSilva (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Scarpin, Scharf e 
Fernandes (2011); Crombie et al. (2013); Gazza e Hunker (2014); Monte, Sleeman e Hein 
(2007); Padlee et al (2010) 

ATRIBUTOS DE 
FUNCIONAMENTO 

Facilidade de 
uso  

Valorização do curso 
no mercado de 
trabalho 

Martins, Teixeira e Silva (2009); Mainardes e Domingues (2010) 

Qualidade do diploma 
do curso para o 
mercado de trabalho 

Mainardes e Domingues (2010); Scarpin, Scharf, Fernandes (2011); Sousa et al. (2013) 

Reputação da IES 

Alves (2000); Carvalho (2001); Mund, Durieux e Tontini (2001); Alves (2003); Rowley 
(2003); Bronemann e Silveira (2004); Seeman e O’Hara (2006); Reichelt (2007); Martins; 
Teixeira; Silva (2009); Eberle; Milan; Lazzari (2010); Mainardes e Domingues (2010); 
McKendry et al. (2014); Scharf; Scarpin (2014) 

Reputação do curso Eberle; Milan; Lazzari (2010); Mainardes e Domingues (2010); McKendry et al. (2014) 

Qualidade do diploma 
do curso para o 
mercado de trabalho / 
credibilidade do 
diploma 

Mainardes e Domingues (2010); Scarpin, Scharf e Fernandes (2011); Sousa et al. (2013) 

Nível de 
empregabilidade / 
contribuição para um 
bom emprego futuro 

Kroenke et al. (2009); Martins, Teixeira e Silva (2009); Scarpin, Scharf e Fernandes 
(2011); Sousa et al. (2013); Scharf e Scarpin (2014) 

As metas de carreira 
dos alunos / sucesso 
de outros profissionais 
que estudam nela 

Alves (2000); Perfeito et al. (2004); Seeman e O’Hara (2006); Holanda Jr., Farias e 
Gomes (2006); Brown et al. (2008); Martins, Teixeira e Silva (2009); Patel et al (2012 ); 
Sousa et al (2013)  
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Campo de 
especialização da IES 

Eberle, Milan e Lazzari (2010); Padlee et al (2010); Patel et al (2012) 

O conhecimento 
prático 

Eberle, Milan e Lazzari (2010); Patel et al (2012); Crombie et al. (2013) 

Usabilidade 

Qualidade do diploma 
do curso para o 
mercado de trabalho / 
credibilidade do 
diploma 

Mainardes e Domingues (2010); Scarpin, Scharf e Fernandes (2011); Sousa et al. (2013) 

Valorização do curso 
no mercado de 
trabalho Martins, Teixeira e Silva (2009); Mainardes e Domingues (2010) 

Nível de 
empregabilidade / 
contribuição para um 
bom emprego futuro  

Franco (2000); Carvalho (2001); Mund, Duriex e Tontini (2001); Alves (2000); Caetano e 
Silva (2004); Bronemann e Silveira (2004); Silva (2005); Holanda Jr; Farias e Gomes 
(2006); Seemann e O’Hara (2006); Kroenke et al. (2009); Martins, Teixeira e Silva (2009); 
Scarpin, Scharf e Fernandes (2011); Sousa et al. (2013); Scharf e Scarpin (2014) 

Aceitação da IES no 
mercado de trabalho  

Mund, Duriex e Tontini (2001); Alfinito e Granemann (2003); Bronemann e Silveira (2004); 
Reichelt (2007); Kroenke et al. (2009); Martins, Teixeira e Silva (2009); Eberle, Milan e 
Lazzari (2010); Scharf e Scarpin (2014) 

Fatores associados a 
colocação no mercado 
/ influência no futuro 
profissional 

Bardagi e Hutz (2009); Martins, Teixeira e Silva (2009); Patel et al (2012); Sousa et al 
(2013) 

O conhecimento 
prático 

Eberle; Milan; Lazzari (2010); Patel et al (2012); Crombie et al. (2013) 

Sucesso 
profissional  

Nível de 
empregabilidade / 
contribuição para um 
bom emprego futuro  

Franco (2000); Carvalho (2001); Mund, Duriex e Tontini (2001); Alves (2000); Caetano e 
Silva (2004); Bronemann e Silveira (2004); Silva (2005); Holanda Jr; Farias e Gomes 
(2006); Seemann e O’Hara (2006); Kroenke et al. (2009); Martins; Teixeira; Silva (2009); 
Scarpin, Scharf, Fernandes (2011); Sousa et al. (2013); Scharf; Scarpin (2014) 

Satisfação de ex-
alunos e veteranos do 
curso 

Kroenke et al. (2009); Eberle; Milan; Lazzari (2010) 

As metas de carreira 
dos alunos / sucesso 
de outros profissionais 

Brown et al. (2008); Martins; Teixeira; Silva (2009); Patel et al (2012 ); Sousa et al (2013)  
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que estudam nela 

Valorização do curso 
no mercado de 
trabalho 

Martins, Teixeira e Silva (2009); Mainardes e Domingues (2010) 

Aceitação da IES no 
mercado de trabalho  

Mund, Duriex e Tontini (2001); Alfinito e Granemann (2003); Bronemann e Silveira (2004); 
Reichelt (2007); Kroenke et al. (2009); Martins, Teixeira e Silva (2009); Eberle, Milan e 
Lazzari (2010); Scharf e Scarpin (2014) 

Atualização  

Equipe pedagógica  
Carvalho (2001); Mund, Duriex e Tontini (2001); Palácio, Meneses e Pérez (2002; Alves 
(2003); Piñol (2004b); Perfeito et al. (2004); Bronemann e Silveira (2004); Thies et al 
(2005); Lima (2006); Holanda Jr; Farias e Gomes (2006).  

A qualificação do 
corpo doente / 
titulação dos 
professores 

Eberle, Milan e Lazzari (2010); Padlee et al (2010); Sousa et al (2013) 

Assistência 

Satisfação de ex-
alunos  e veteranos do 
curso 

Kroenke et al. (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010) 

Práticas pedagógicas 
inovadoras 

Bernold, Spurlin e Anson (2007); Crosling, Heagney e Thomas (2009); Legg e Wilson 
(2009); Kroenke et al (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Sousa et al (2013); 
Houvdhaugen, Frolich e Aamodt (2013); Crombie et al. (2013); McKendry et al. (2014); 
Gazza e Hunker (2014); Collings, Swanson e Watkins (2014)   

As metas de carreira 
dos alunos / sucesso 
de outros profissionais 
que estudam nela 

Brown et al. (2008); Martins, Teixeira e Silva (2009); Patel et al (2012 ); Sousa et al (2013)  

Reposição  

Satisfação de ex-
alunos  e veteranos do 
curso 

Kroenke et al. (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010) 

Práticas pedagógicas 
inovadoras 

Bernold, Spurlin e Anson (2007); Crosling, Heagney e Thomas (2009); Legg e Wilson 
(2009); Kroenke et al (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); Sousa et al (2013); 
Houvdhaugen, Frolich e Aamodt (2013); Crombie et al. (2013); McKendry et al. (2014); 
Gazza e Hunker (2014); Collings, Swanson e Watkins (2014)   
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As metas de carreira 
dos alunos / sucesso 
de outros profissionais 
que estudam nela 

Brown et al. (2008); Martins, Teixeira e Silva (2009); Patel et al (2012 ); Sousa et al (2013)  

ATRIBUTOS INTANGÍVEIS 

CONSTRUTO INDICADOR 
VARIÁVEL 
MENSURADA  

AUTOR(ES) 

ATRIBUTOS DE 
VISIBILIDADE 

INSTITUCIONAL 

Marca 

Tradição ou status da 
IES / Experiência da 
IES 

Franco (2000); Carvalho (2001); Alfinito e Granemann (2003; Piñol (2004b); Holanda Jr; 
Farias e Gomes (2006); Patel et al (2012); Soria et al. (2014) 

Marca da IES 
Eberle, Milan e Lazzari (2010); Patel et al (2012); Ramezanali (2013); Ramezanali, Souza 
e Silveira (2014); Scharf e Scarpin (2014) 

Imagem 

Reputação do curso  Eberle, Milan e Lazzari (2010); Mainardes e Domingues (2010); McKendry et al. (2014) 

Reputação da IES 
Reichelt (2007); Martins, Teixeira e Silva (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); 
Mainardes e Domingues (2010); McKendry et al. (2014); Scharf e Scarpin (2014) 

Imagem da instituição 
e do curso para o 
aluno 

Palácio, Meneses e Pérez (2002); Coutinho (2007); Reichelt (2007); Mainardes e 
Domingues (2011); Bortolotti et al. (2012); Silva et al. (2014) 

Imagem e satisfação 
transmitida pelos 
estudantes atuais  

Alves (1999); Alves (2000); Palácio, Meneses e Pérez (2002; Rowley (2003); Hides, 
Davies e Jackson (2004); Piñol (2004; Perfeito et al. (2004).  

As metas de carreira 
dos alunos / sucesso 
de outros profissionais 
que estudam nela 

Brown et al. (2008); Martins, Teixeira e Silva (2009); Patel et al (2012 ); Sousa et al (2013)  

Diferenciação 

Resultados de 
pesquisa de opinião 
pública  

Franco (2000); Palácio, Meneses e Pérez (2002; Holanda Jr; Farias e Gomes (2006).  

A qualificação do 
corpo doente / 
titulação dos 
professores 

Eberle, Milan e Lazzari (2010); Padlee et al (2010); Sousa et al (2013) 

Campo de 
especialização da IES 

Eberle, Milan e Lazzari (2010); Padlee et al (2010); Patel et al (2012) 

Tradição ou status da 
IES / Experiência da 

Franco (2000); Carvalho (2001); Alfinito e Granemann (2003; Piñol (2004b); Holanda Jr; 
Farias e Gomes (2006); Patel et al (2012); Soria et al. (2014) 
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IES 

ATRIBUTOS DE 
PERCEPTIVIDADE 

Status 

Tradição ou status da 
IES / Experiência da 
IES 

Franco (2000); Carvalho (2001); Alfinito e Granemann (2003; Piñol (2004b); Holanda Jr; 
Farias e Gomes (2006); Patel et al (2012); Soria et al. (2014) 

Compromisso com a 
comunidade e 
relações com 
sociedade e natureza 

Alves (2003); Hides, Davies e Jackson (2004); Perfeito et al. (2004); Ciurana e Leal Filho 
(2006); Reinert, Reis e Tonial (2006)  

A socialização 

Hausmann; Schofield; Woods (2007); Reichelt (2007); Monte; Sleeman; Hein (2007); 
Legg; Wilson (2009); Dodge; Mitchell; Mensch (2009); Eberle; Milan; Lazzari (2010); 
Padlee et al (2010); Bergamo; Giuliani; Galli (2011); Crombie et al. (2013); Houvdhaugen; 
Frolich; Aamodt (2013); Gazza; Hunker (2014); Collings; Swanson; Watkins (2014); 

Reputação e 
visibilidade da IES no 
mercado  

Alves (2000); Carvalho (2001); Mund, Duriex e Tontini (2001); Alves (2000); Rowley 
(2003); Bronemann e Silveira (2004); Seemann e O’Hara (2006).  

Percepção 
relativa  

Reputação e 
visibilidade da IES no 
mercado  

Alves (2000); Carvalho (2001); Mund, Duriex e Tontini (2001); Alves (2000); Rowley 
(2003); Bronemann e Silveira (2004); Seemann e O’Hara (2006).  

Compromisso com a 
comunidade e 
relações com 
sociedade e natureza 

Alves (2003); Hides, Davies e Jackson (2004); Perfeito et al. (2004); Ciurana e Leal Filho 
(2006); Reinert, Reis e Tonial (2006)  

A socialização 

Hausmann, Schofield e Woods (2007); Reichelt (2007); Monte, Sleeman e Hein (2007); 
Legg e Wilson (2009); Dodge, Mitchell e Mensch (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); 
Padlee et al (2010); Bergamo, Giuliani e Galli (2011); Crombie et al. (2013); Houvdhaugen, 
Frolich e Aamodt (2013); Gazza e Hunker (2014); Collings,  Swanson e Watkins (2014); 

Feeling  

Imagem funcional 
(tangível) e emocional 
(sentimentos e 
atitudes)  

Carvalho (2001); Palácio, Meneses e Pérez (2002); Trevisan (2002); Piñol (2004b); 
Bronemann e Silveira (2004);  

Compromisso com a 
comunidade e 
relações com 
sociedade e natureza 

Alves (2003); Hides, Davies e Jackson (2004); Perfeito et al. (2004); Ciurana e Leal Filho 
(2006); Reinert, Reis e Tonial (2006)  
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A socialização 

Hausmann, Schofield e Woods (2007); Reichelt (2007); Monte, Sleeman e Hein (2007); 
Legg e Wilson (2009); Dodge, Mitchell e Mensch (2009); Eberle, Milan e Lazzari (2010); 
Padlee et al (2010); Bergamo, Giuliani e Galli (2011); Crombie et al. (2013); Houvdhaugen, 
Frolich e Aamodt (2013); Gazza e Hunker (2014); Collings e Swanson; Watkins (2014); 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 

Após essa ação, na seção 2.3.1, é apresentada a conceituação dos construtos e indicadores que compõem o modelo 

teórico e a escala de atributos de valor de atratividade de IES privadas brasileiras, gerando melhor esclarecimento sobre sua 

representatividade no desenvolvimento do modelo.  
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2.3.1 A conceituação dos construtos e indicadores que compõem o modelo 

teórico e a escala de atributos de valor de atratividade de IES privadas 

brasileiras 

  

 A conceituação teórica da cada um dos construtos e indicadores que integram 

o modelo de atributos de valor de atratividade de IES é condição imprescindível para 

a compreensão dos propósitos da pesquisa, possibilitando a visualização das 

interfaces existentes no modelo teórico proposto, além de clarificar as informações 

que irão compor os questionamentos que serão realizados aos gestores 

educacionais sobre a frequência de uso dos indicadores de atratividade nas IES 

onde atuam. A partir daí é possível identificar a combinação de atributos de valor 

mais relevante que caracteriza a atratividade institucional das IES privadas no Brasil. 

 Sendo assim, são apresentadas as definições de cada um deles, sendo 

gerados subsídios para a efetivação do plano de pesquisa apresentado no capítulo 

3. 

 

2.3.1.1 Definição dos construtos e indicadores vinculados aos atributos 

tangíveis 

 

 Os atributos tangíveis são considerados aqueles com possibilidade de 

manipulação direta, por parte da IES, para atrair e reter estudantes. Eles são 

formados pelos construtos de primeira ordem: atributos de acesso, atributos de 

fundamento e atributos de funcionamento. Cada um dos atributos e seus indicadores 

serão descritos no decorrer da seção 2.3.1.1. 

 

a) Atributos de acesso:  

 Os atributos de acesso contêm itens considerados “mais tradicionais” e “com 

maior facilidade de compreensão e mensuração” por parte de um potencial aluno, 

quando decide cursar o ensino superior e está buscando informações acerca de um 

curso ou IES. Sob o aspecto da gestão, esses itens são costumeiramente os mais 

divulgados e que apresentam maior facilidade de manipulação, no intuito de gerar o 

máximo de atratividade para os processos seletivos realizados pelas IES. 

 Os indicadores que compõem esses atributos são:  
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a.1 Preço: no ensino superior, as mensalidades representam o preço pago pelo 

serviço. Todo o processo de apreçamento apresenta complexidade e destaca-se a 

importância de fixação de preços com base no conhecimento do custo, da 

concorrência, da elasticidade de preço dos segmentos e as percepções de valor. 

Além disso, também é observado que o cliente pagará por um serviço considerando 

exatamente o quanto valha, na opinião dele (Lovelock, 2011). Na mesma direção, os 

compradores de um serviço tendem a utilizar o preço como um indicador dos custos 

e qualidade, podendo-se considerar que essa é uma variável de atração e 

afastamento. Além disso, quando os indícios de qualidade dos serviços estão 

acessíveis, associando-se aí, por exemplo, a marca e reputação da empresa, essas 

variáveis podem ser contempladas na análise. Já quando esses indícios não são 

claros, por vezes, podem ser o único fator de análise para a escolha (Zeithlam & 

Bitner, 2003). O preço também demonstra subjetividade, considerando a associação 

entre valor do bem ou serviço e, por vezes, o cliente não conhece suficientemente 

bem o produto para avaliar e estimar a qualidade e valor recebidos (Lovelock, 2011). 

Gerencialmente, é indicado que as organizações utilizem comunicações eficazes e 

até explicações pessoais para que os clientes realmente compreendam o valor do 

serviço que recebem a partir do preço estipulado pela IES para a venda.    

 

a.2 Financiamento: as condições políticas e econômicas do país até 2014 

aumentaram os recursos e popularizaram o acesso ao crédito para alunos do ensino 

superior e tanto o governo federal como algumas instituições de ensino possuem 

programas que possibilitam aos estudantes financiarem seus estudos. A informação 

do site do INEP (2014), na divulgação do Censo da Educação Superior 2013, 

destaca que somente em 2013 foram formalizados 505 mil contratos do FIES – 

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - e entre 2010 e 2013, 

1,1 milhão de contratos. Já em 2014, ano de início de grande crise econômica no 

Brasil, houve cortes para novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil– 

FIES e foram definidas novas regras para a liberação do benefício às IES, 

priorizando-se algumas áreas de formação. As informações do MEC demonstram 

que a diferença no número de contratos novos fechados pelo FIES entre o primeiro 

semestre de 2014 e o primeiro semestre de 2015 foi de 50% de contratos a menos, 
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correspondendo à baixa de 252 mil em 2015 e 480 mil em 2014. Em 2016, no 

primeiro semestre, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) continuou 

oferecendo 250.279 bolsas em 1.337 instituições (http://www.fnde.gov.br). Destaca-

se que a adesão a esse tipo de financiamento, por parte das IES, ainda pode ser 

considerado um diferencial na geração de maior ou menor atratividade nos cursos 

oferecidos por elas. Os programas institucionais de financiamento, da mesma forma 

que o FIES, também são um diferencial no processo de atratividade. É preciso 

destacar que, na análise dos fatores que compõem essa variável, o potencial aluno 

também avalia os prazos vinculados para a quitação das dívidas. 

a.3 Prazo: cada curso oferecido numa Instituição de Ensino Superior possui 

diretrizes curriculares nacionais que regulamentam seu funcionamento, 

especialmente na determinação de carga horária mínima para a integralização dos 

cursos. A Resolução nº 2, de 18 de junho de 2007, dispõe sobre a carga horária 

mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de 

graduação, bacharelados, na modalidade presencial, assim como o Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, que apresenta denominações, 

sumário de perfil do egresso, carga horária mínima e infraestrutura recomendada de 

112 graduações tecnológicas organizadas em 13 eixos tecnológicos. 

(www.portal.mec.gov.br). Dessa forma, para o cumprimento das regras 

estabelecidas, são determinados, naturalmente, prazos para a realização de um 

curso superior. É notório que esse prazo é avaliado pelo potencial comprador do 

serviço, quando da definição sobre o curso e instituição a escolher. A correlação 

direta é que quanto maior o prazo para realização e conclusão do curso, maior será 

o investimento intelectual e financeiro, considerando o pagamento das 

mensalidades, nas IES categorizadas como administrativas privadas. Por outro lado, 

gerencialmente, é preciso estabelecer condições para que, no menor tempo 

possível, o aluno possa agregar o máximo de qualificações. 

 

a.4 Acessibilidade: o ingresso no ensino superior, tradicionalmente, ocorre pela 

realização de processos seletivos (vestibulares) que, numa escala meritocrática, 

define os que possuem condições para o ingresso e os que não possuem. Na última 

década, a política do país para a inserção e acesso ao ensino superior, apesar de 

exigir a existência de um processo seletivo, não tem estabelecido regras rígidas para 

http://www.fnde.gov.br/
http://www.portal.mec.gov.br/
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o formato a ser utilizado. A portaria MEC n. 2941, de 17 de dezembro de 2001 

(www.mec.gov.br), destaca que todo processo seletivo realizado pelas IES incluirá, 

necessariamente, uma prova de redação em língua portuguesa, de caráter 

eliminatório, segundo normas explicitadas no edital de convocação do processo. 

Essa situação, sob um aspecto, pode gerar nos potenciais candidatos o estímulo 

pelo número reduzido de avaliações e/ou conteúdos abordados nos processos 

seletivos. Porém, numa outra perspectiva, pode gerar uma imagem de facilitação do 

acesso, vinculada a um processo de formação deficitário. Cabe à gestão da IES ter 

a clareza sobre o público que pretende atingir e, conforme suas características, a 

adequação desses processos, demonstrando a facilitação do acesso ou a 

dificuldade do mesmo. 

 

a.5 Disponibilidade: esse indicador representa a localização facilitada para o 

acesso à IES. A conveniência da localização da fábrica do serviço, levando-se em 

conta aspectos como domicílios e locais próximos à fábrica, tráfego e outros 

aspectos que possam facilitar/dificultar a movimentação em torno do ponto de 

entrega do serviço é fator determinante num processo de escolha sobre onde 

estudar. No ensino superior, dependendo do público-alvo a ser atingido e da cidade 

do país onde a IES está instalada, a facilidade de movimentação, associada à 

otimização do tempo, são condições essenciais no processo de tomada de decisão 

do potencial aluno. Sendo assim, é preciso considerar sempre que o valor percebido 

do tempo pelo cliente pode superar questões monetárias e que o processo de 

compra não está limitado apenas ao bem ou serviço, exclusivamente, mas envolve 

também horários e locais convenientes (Lovelock, 2011). 

 

a.6 Impulso: esse item representa a infraestrutura das IES e os impactos que ela 

exerce no processo de tomada de decisão, tendo em vista que, normalmente, são os 

primeiros itens avaliados pelos potenciais alunos no início das pesquisas sobre que 

instituição escolher para cursar o ensino superior. Dentre alguns exemplos 

vinculados à infraestrutura, destacam-se as salas de aula, laboratórios, área de 

convivência, estacionamento e segurança na IES.  É facilmente detectável que o 

ambiente físico do serviço tem grande importância na experiência que é vivenciada 

pelo cliente, além de ser um bom indicador de qualidade e gerar uma proposição de 
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valor associada ao cenário encontrado por ele (Lovelock, 2011). Esses aspectos são 

comumente avaliados pelos alunos prospectivos, e, gerencialmente, é preciso que 

estejam devidamente apresentados, retratando os cenários adequados, conforme as 

necessidades de cada curso ofertado e o público que será atendido.   

 

b) Atributos de fundamento: 

Os atributos de fundamento são considerados os alicerces vinculados, 

essencialmente, ao processo de ensino/aprendizagem inerente aos serviços 

oferecidos pelas IES. Tais atributos possuem características que aumentam o risco 

percebido, levando-se em conta a complexidade envolvida e, por isso, necessitam 

de uma comunicação efetiva dos gestores para que não ocorram vieses ou 

interpretações insuficientes acerca do serviço que é ofertado pela IES. 

 

b.1 Tecnologia: o uso da tecnologia é condição essencial, especialmente quando 

relacionam-se as duas variáveis: ensinar e aprender. Sendo assim, diversos são os 

recursos tecnológicos que podem ser utilizados, tanto pelas IES como pelos alunos, 

no sentido de otimizar tempo, esforço e investimento financeiro. A aquisição e 

atualização da tecnologia já existente para garantia de melhor qualidade na entrega 

do serviço costumam ser discutidas permanentemente no meio acadêmico, tendo 

em vista os investimentos que são necessários no âmbito administrativo das IES 

para a estruturação dos cursos ofertados e os tipos de recursos que serão 

disponibilizados aos alunos para que ocorra a aprendizagem, sem diminuir o 

estímulo pelo conhecimento. É observado que as mídias eletrônicas e equipamentos 

tecnológicos nas universidades são considerados aliados no processo de ensino e 

aprendizagem e as IES que possuem esses itens inseridos em sua estrutura 

organizacional apresentam um aporte diferencial para o desenvolvimento das 

comunidades (Caldas, 2012). Ressalva-se que somente os laboratórios e 

equipamentos de ponta não são suficientes, tendo em vista a necessidade de 

adequação do corpo administrativo e acadêmico à tecnologia disponibilizada, para 

que realmente se obtenha o máximo de eficiência e eficácia com o uso. 

 

b.2 Qualidade: Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985, 1988) destacam que a 

qualidade do serviço é uma medida de quão bem o nível de serviço entregue 
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atendeu às expectativas dos clientes. Ainda citam que a qualidade de serviços é 

detectada a partir da análise da discrepância entre a percepção dos consumidores 

sobre os serviços oferecidos por uma empresa e suas expectativas sobre esses. 

Dessa forma, apresentam cinco dimensões que compõem a escala SERVQUAL, 

que tem como objetivo identificar a percepção de consumidores acerca da qualidade 

de serviços em empresas deste setor: a tangibilidade, que inclui a evidência física do 

serviço; confiabilidade, relacionada à consistência do desempenho e confiabilidade; 

a capacidade de resposta ou responsividade, vinculada à disposição ou prontidão 

dos empregados para prestar o serviço; a garantia ou segurança, relacionada ao 

conhecimento e cortesia dos funcionários e sua capacidade de inspirar confiança e 

segurança e a empatia, que refere-se a atenção individualizada para os 

consumidores. No ensino superior, e especialmente no processo avaliativo realizado 

pelo potencial aluno, a inexistência da experiência ou vivência naquele serviço gera 

estudos mais aprofundados antes da escolha, buscando-se identificar, nas cinco 

dimensões acima, a validação ou não do serviço, tomando-se em conta suas 

expectativas e o que detecta como adequado para o padrão de qualidade esperado. 

Um dos principais critérios utilizados para a averiguação do padrão de qualidade é o 

resultado obtido pelas instituições a partir do processo avaliativo realizado por 

comissões de especialistas do MEC, que é validado e disponibilizado publicamente. 

Esse processo é institucionalizado nacionalmente e serve como parâmetro para 

avaliação dos estudantes. O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes) foi criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, e é formado por três 

componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho 

dos estudantes. Os resultados das avaliações traçam um panorama da qualidade 

dos cursos e instituições de educação superior no País e as informações obtidas 

com o Sinaes são utilizadas pelas IES, para orientar os alunos prospectivos e 

também já inseridos, sobre sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e 

social. Gerencialmente, a comunicação acerca das dimensões que efetivamente 

contribuem para a avaliação positiva da qualidade do serviço oferecido pela IES 

deve ser clara, tendo em vista o nível de complexidade desse item para o processo 

decisório do potencial aluno. 
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b.3 Compatibilidade: todo curso superior, a partir de sua concepção, deve primar 

por um projeto pedagógico que, essencialmente, permita uma formação profissional 

compatível com o que é esperado pela sociedade. No processo de geração da 

atratividade, a percepção do potencial aluno acerca da compatibilização entre a 

formação que é sugerida e o que ele concebe como sendo necessário para o 

exercício de sua profissão é fator determinante para a escolha. Cabe à IES manter 

seus currículos atualizados e vinculados à realidade na qual seu público-alvo está 

inserido. Rocha (2012), no estudo desenvolvido com o objetivo de ouvir a sociedade 

que recebe os profissionais ao saírem da universidade, destaca que há uma 

percepção de que todo egresso deve ter desenvolvidas atitudes positivas no trato 

com os outros, além da formação acadêmica qualificada, com competências 

relacionadas aos conhecimentos gerais, específicos e técnicos da profissão. A 

autora complementa que também há a percepção, por parte da sociedade, de que o 

egresso que se envolve com pesquisa desenvolve mais adequadamente as 

competências destacadas, porém afirma que nem sempre as políticas de 

recrutamento e seleção as valorizam, tendo em vista a sua associação direta com a 

exigência de maiores pretensões salariais por parte dos candidatos. De toda forma, 

é notório que, além das habilidades e competências vinculadas estritamente ao 

curso escolhido, é preciso proporcionar ao potencial aluno ingressante nas IES a 

“garantia” da formação cidadã, ética, atualizada e com olhar voltado ao que a 

sociedade efetivamente necessita. 

 

b.4. Educação integrada: a vinculação entre os conteúdos das disciplinas que 

compõem a estrutura curricular de um curso e de outros cursos determinante para 

processo formativo integrado. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade são 

temas recorrentes no meio educacional e, sob a ótica do potencial aluno, podem ser 

compreendidas com um diferencial na escolha do curso. Do ponto de vista da 

gestão, essa integração de conteúdos, quando efetivamente realizada, pode ser 

comunicada, para a geração de diferencial competitivo. Caggy (2011) apresenta 

uma análise sobre a prática da interdisciplinaridade no ensino da Administração em 

IES, demonstrando que tanto professores quanto alunos e coordenação apontam 

como fatores positivos a ampliação da maturidade intelectual dos alunos, 

desenvolvimento da análise crítica, reflexiva e sistêmica, melhorias nas habilidades 
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técnicas, relacionais e interpessoais, além das habilidades gerenciais. Além disso, 

destacam que há melhoria no processo de aprendizagem dos estudantes. 

 

b.5 Design: Em sua origem, o termo design relaciona-se à intenção de arranjo, 

estrutura ou desenho de algo, mas possui muitas e polêmicas definições, por vezes 

discordantes, inclusive no meio acadêmico (Fascioni, 2003). Dessa forma, seu 

processo de gestão está associado à “gestão da percepção visual” (Gommer, 1999), 

o que possibilita detectar a relevância do arranjo interno de uma IES como fator 

gerador da percepção positiva ou negativa de potenciais alunos. Essa percepção 

pode ser avaliada por elementos tangíveis como produto oferecido, ambiente de 

trabalho e comunicação corporativa, e por elementos intangíveis como valores 

humanos inerentes à organização e competência e conhecimento do corpo técnico 

(Olson, 1998). 

 

b.6 Inovação: todo modelo de negócio organiza seus recursos, capacidades e 

competências internas de forma a obter equilíbrio entre a alocação adequada dos 

recursos e os processos administrativos internos e de transações com o mercado. 

Dessa forma, torna-se possível a criação de valor para o mercado e a captura de 

valor desse mesmo mercado como resposta à aceitação das modificações propostas 

pela organização, caracterizando-se assim a inovação (Rodrigues, Vivan e 

Riscarolli, 2014). No ensino superior, a diferenciação é obtida, especialmente, pela 

inovação implementada no processo de ensino e aprendizagem, nos equipamentos 

tecnológicos disponíveis e também nos procedimentos administrativos vinculados ao 

gerenciamento dos cursos. Caldas (2012, p. 237) destaca que as IES que “possuem 

metodologias de ensino inovadoras são espaços de excelência na promoção do 

estímulo à criatividade e têm a ciência como válvula geradora de produtos e 

processos inovadores de conhecimento”.  

 

c) Atributos de funcionamento:  

Esses atributos contêm itens relacionados ao resultado obtido pelos alunos, a 

partir do conhecimento adquirido, quando concluem um curso de uma IES. Eles 

representam aspectos associados ao exercício da profissão dos egressos e suas 

relações com o mercado. 



63 
 

 
 

 

c.1 Facilidade de uso: a oferta de um rol de cursos com currículos alinhados ao que 

as empresas contratantes efetivamente necessitam e o reflexo associado ao 

aumento da empregabilidade são condições para que uma IES tenha projeção junto 

aos alunos prospectivos e já inseridos no ensino superior. Thies, de Barcellos, de 

Barcellos  e Bianchi (2005) realizaram uma pesquisa com pequenos e médios 

empresários de diversos segmentos na cidade de Santa Maria-RS e também com 

estudantes formandos do curso de Administração para identificar e comparar as 

necessidades dos empresários em relação aos profissionais de Administração que 

estão buscando espaço no mercado. Foi detectado que os empresários estão cada 

vez mais exigentes e que as competências exigidas vão além do conhecimento 

técnico. Quando comparadas as expectativas entre a realidade empresarial e a 

visão acadêmica dos formandos, o formando demonstrou ter necessidade de provar 

rapidamente que está pronto para a atuação, enquanto os empresários sugeriram 

cautela. Além disso, os empresários destacaram que os egressos que não possuem 

conhecimento do mercado e sem experiência profissional não estariam preparados 

para administrar empresas. Nesse contexto, reforça-se que a parceria do meio 

acadêmico com o mercado de trabalho é o grande alicerce para a adequação das 

propostas pedagógicas e garantia da valorização dos cursos pelas organizações. 

 

c.2 Usabilidade: a busca pelo ensino superior tem como premissa a construção do 

saber para o exercício de uma profissão que seja aceita pelo mercado e que 

proporcione, além da realização pessoal, o sucesso profissional. A questão do uso 

ou aplicação do que é aprendido está associado, especialmente, à garantia do uso 

do título de graduação obtido de forma livre e ampla, sendo condição essencial que 

o mercado reconheça a profissão. O Ministério do Trabalho (www.mte.gov.br) está 

aperfeiçoando um documento denominado Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO), para retratar a realidade das profissões do mercado de trabalho brasileiro. A 

CBO foi instituída em 2002 e objetiva expor as diversas atividades profissionais 

existentes em todo o país, sem diferenciação entre as profissões regulamentadas e 

as de livre exercício profissional. A CBO tem função classificatória da existência de 

determinada ocupação e não da sua regulamentação. A regulamentação da 

profissão é realizada por Lei, cuja apreciação é feita pelo Congresso Nacional, por 

http://www.mte.gov.br/
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meio dos Deputados e Senadores, e submetida à sanção do Presidente da 

República. Com o surgimento de diversas profissões no decorrer dos anos, a CBO, 

atualmente, gera maior visibilidade àquelas que ainda não possuem a 

regulamentação, sendo um documento de consulta pública para quaisquer decisões 

que envolvam a tomada de decisão sobre a carreira a seguir, para a escolha de um 

curso superior. 

 

c.3 Sucesso profissional: Michelan, Harger, Ehrhardt e More (2010) destacam que 

a gestão de egressos proporciona melhor efetividade das ações institucionais e 

consequências positivas para a IES, para a sociedade e para o egresso. Sendo 

assim, as IES que possuem um bom sistema de informações acerca dos resultados 

obtidos por elas na sociedade podem utilizar tais informações para divulgação 

interna e externa, como forma de estímulo para a atração e retenção em seus 

cursos. A divulgação de índices efetivos de empregabilidade, vinculada a um 

sistema interno de divulgação de emprego aos alunos da IES, demonstra a 

preocupação com todo o processo de acolhimento, formação e resultados obtidos 

por alunos da instituição, contribuindo diretamente com o aumento da confiabilidade 

que gera um processo decisório positivo dos candidatos. 

 

c.4 Atualização: a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

(http://www.planalto.gov.br), estabeleceu as diretrizes e bases para a educação 

nacional. Dessa forma, todas as IES devem pautar-se nos documentos oficiais, para 

manter em funcionamento seus cursos e atender aos requisitos impostos. É 

determinante que, num processo de atratividade, o cumprimento das normas 

nacionais seja condição essencial e possa ser utilizado como indicador para 

orientação aos futuros estudantes. 

 

c.5 Assistência: este item considera que a educação continuada, proporcionada 

aos egressos, é fator considerável para gerar a atratividade de uma IES. De 

antemão, faz-se a ressalva de que as próprias discussões acerca do conceito de 

educação continuada não ajudam a torná-lo mais preciso, pois ora restringem-se 

aos cursos estruturados e formalizados oferecidos após a graduação ou ingresso no 

magistério e ora são compreendidos como qualquer tipo de atividade que contribua 



65 
 

 
 

para o desempenho profissional. De toda forma, a educação continuada foi, de 

forma imperiosa, definida como um requisito para o trabalho e como 

aprofundamento e avanço nas formações profissionais (Gatti, 2008). Para esse 

estudo, consideraremos como educação continuada os cursos estruturados e 

formalizados oferecidos após a graduação, denominados pós-graduação (Lato ou 

Stricto sensu).  

 

c.6 Reposição: a abordagem considerada para a conceituação do item reposição 

leva em conta cursos de curta duração, comumente chamados de cursos de 

extensão, e oferecimento de disciplinas isoladas para complementação de estudos 

para alunos atuais e egressos nas instituições. Destacam-se, novamente, as 

declarações de Gatti (2008) de que, sob o rótulo de educação continuada, também 

se abrigam os cursos de extensão de natureza diversificada até cursos de formação 

que outorgam diplomas profissionais.  

 

2.3.1.2 Definição dos construtos e indicadores vinculados aos atributos 

intangíveis 

 

Os atributos intangíveis são considerados aqueles que possibilitam a 

visibilidade institucional percebida pelos estudantes e que são gerados a partir dos 

atributos tangíveis. Eles são formados pelos construtos de primeira ordem: atributos 

de visibilidade institucional e atributos de perceptividade. Cada um dos atributos e 

seus indicadores estão descritos na seção 2.3.1.2. 

 

a) Atributos de Visibilidade Institucional: 

Esses atributos contêm itens que personificam a IES no mercado, como 

organização e mostram a instituição, tendo em vista que a sua existência se dá pela 

visibilidade que é gerada na sociedade. 

 

a.1 Marca: Keller e Lehmann (2006) afirmam que a marca surgiu como uma 

prioridade para os altos níveis de gestão na última década, devido à crescente 

percepção de que as marcas são um dos ativos intangíveis mais valiosos que as 

empresas têm. Na sua compreensão mais elementar, o autor destaca que a marca 
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serve como um “marcador” para as ofertas de uma empresa. A marca possibilita aos 

clientes simplificarem o processo de tomada de decisão, pode estar associada ao 

nível de qualidade de um produto, à avaliação de risco e geração de confiança. Elas 

são construídas no próprio produto, por meio do processo de comercialização e 

utilização ou não pelos clientes. O mesmo autor ainda destaca que as marcas 

refletem a experiência completa que os clientes têm com os produtos, sendo 

consideradas um ativo no sentido financeiro, e complementa que, essencialmente, 

ao nível do cliente, uma marca é a demonstração das palavras e ações de uma 

empresa, seus concorrentes e do ambiente em geral que são convertidos em 

pensamentos, sentimentos, imagens, crenças, percepções e atitudes sobre um 

produto. Nesse sentido, a marca é um dos indicadores de importante valia no rol que 

constitui o valor percebido pelo cliente e pode ser determinante na escolha de uma 

ou outra IES pelo potencial aluno. 

 

a.2 Imagem: a imagem de uma IES tem associação direta com sua marca, sendo 

composta pela “conceituação” vinculada a “adjetivo(s)” que a representam e tem 

influência direta no processo de tomada de decisão. A marca é percebida pelos 

indivíduos e vincula-se a uma ideia representativa das possibilidades de 

atendimento das expectativas. Gomes e Sapiro (1993) destacam que a imagem 

corporativa é intangível e abstrata, que não pode ser tocada, vista ou medida em 

termos absolutos. Esses autores destacam que existe somente um conceito na 

cabeça das pessoas e que ela é um dos ativos mais preciosos que uma organização 

pode obter.  

  

a.3 Diferenciação: esse item está vinculado ao ato de posicionamento assumido 

pela IES, tendo relação direta com a formação da imagem junto ao seu público e 

sociedade. Como exemplo, podem-se destacar as IES que se posicionam 

claramente para um público elitizado e, portanto, são vistas como instituições 

distintas em relação às outras.  Já outras instituições se posicionam para um público 

de classe de menor poder aquisitivo e, portanto, são vistas como instituições de 

massa. No caso destas últimas, elas acabam não atraindo a elite, mas certamente 

atendem estudantes da base da pirâmide social e, dependendo de suas ações 

gerenciais, terão grande atratividade sobre esse(s) segmento(s) social(is). As IES 
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posicionadas para um público elitizado podem apresentar atratividade sobre a base 

de pirâmide, mas não conseguirão atrair esses estudantes porque haverá 

discriminantes financeiros e sociais. 

 A diferenciação é um intangível que diz respeito ao público ou segmento 

social servido pela IES, por isso, diz-se estar relacionada ao posicionamento 

institucional. Ries e Trout (1987, p. 2) definem que o posicionamento é “o que você 

faz na mente do cliente em perspectiva.” Dessa forma, destacam a importância da 

empresa chegar primeiro na mente das pessoas, identificando “janelas” que possam 

ser ocupadas, utilizando-se as estratégias mais adequadas ao próprio negócio, 

levando em conta seus pontos fortes e fracos e os da concorrência. Esse cunho 

institucional ou negocial pertence ao modelo de negócio da IES ou de sua estratégia 

competitiva. 

 

b) Atributos de Perceptividade: 

 

Esses atributos contêm itens que demonstram como a IES é percebida 

individualmente pelos potenciais alunos e que suscitam a distintividade apresentada 

pela IES. 

 

b.1 Status: o status está associado a uma posição exercida perante a sociedade de 

forma simbólica. Sendo assim, o indivíduo é percebido e posicionado num nível 

hierárquico específico, gerando a sensação de prestígio. No ensino superior, esse 

indicador está associado à sensação de prestígio pessoal alcançado por estudar na 

IES escolhida. 

 

b.2 Percepção relativa:  esse item diz respeito a um sentimento pessoal e 

percebido pelos outros. Significa a distinção que a IES transfere ao seu público por 

esse pertencer àquela. É um sentimento do usuário (aluno, professor, técnico 

administrativo) de orgulhar-se por pertencer a uma IES diferente, única, singular.  

Esse usuário sente-se diferenciado, único (ou pelo menos um entre poucos), fato  

que o enche de orgulho por poder ostentar/mostrar o objeto de sua diferenciação.  
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b.3 Feeling: essa variável está associada à sensação de afiliação e, para a sua 

compreensão, pode-se utilizar o conceito vinculado à definição de comunidades de 

marca. Bagozzi e Dholakia (2006) destacam que uma pequena comunidade de 

marca está associada a um grupo de consumidores que compartilham entusiasmo e 

uma identidade social por determinada marca, envolvendo-se conjuntamente em 

ações com objetivos coletivos. No caso das IES, sugere-se que quanto maior a 

visualização de um potencial aluno acerca da possibilidade de pertencimento aos 

grupos vinculados àquela marca de IES, maior é a atratividade gerada. Dessa forma, 

é importante que seja gerada a sensação de exclusividade pelo fato de pertencer à 

IES. 

 

Após a conceituação dos construtos e indicadores que compõem as variáveis 

independentes do modelo teórico de atributos de valor de atratividade de IES 

privadas brasileiras, realizou-se a proposição de uma escala de atratividade de IES, 

compreendida como variável dependente, a partir de discussões junto a 

especialistas experientes na área de gestão acadêmica, possibilitando assim a 

composição final do modelo a ser validado no estudo. 

 

2.3.1.3 Sugestão de uma escala de atratividade e a definição dos construtos e 

indicadores 

 

Considera-se que o papel da atratividade associa-se à capacidade 

competitiva da IES, que garante a esta ter os melhores alunos, em quantidade 

crescente de demanda, mais fidelizados, além de garantir a obtenção de maior 

sucesso do que as outras, em seu setor, que operam no mesmo segmento de 

mercado (Mortensen, Freytag & Arlbjørn, 2008; Ellegaard, & Ritter, 2006;  Rodrigues, 

Vivan, & Riscarolli, 2014). 

Dessa forma, para que os objetivos da pesquisa sejam atendidos, podendo-se 

caracterizar a atratividade institucional de IES privadas brasileiras resultante da 

combinação de atributos de valor, na visão dos gestores educacionais, foram 

contatados quatro especialistas, sendo uma mulher e três homens, com mais de 40 

anos de idade, todos doutores em Administração e atuantes na gestão da educação 

superior há mais de 11 anos, em instituições de ensino superior privadas brasileiras 
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para, de forma conjunta, elencarem uma proposta de escala de atratividade de IES 

que, após as devidas discussões, ficou composta por dois construtos e dez 

indicadores. 

 Esses construtos e indicadores integram a variável dependente do modelo e 

caracterizam aspectos que, de modo abrangente, são utilizados pelos potenciais 

alunos para decidir (ter certeza) sobre a escolha de uma ou outra IES. Dessa 

forma, ficam demonstrados os laços de simpatia e aderência à IES e se, 

efetivamente, o conjunto de atributos de valor foi validado por eles no processo de 

escolha. Deve-se considerar que esses indicadores irão compor também os 

questionamentos que serão realizados aos gestores educacionais sobre a 

frequência de uso deles nas IES onde atuam, como fatores de atratividade.  

A escala foi concebida com os construtos de primeira ordem: atributos de 

viçosidade institucional e atributos de rapport e sua descrição, juntamente com a dos 

indicadores, que seguem no decorrer desta seção. 

 

a) Atributos de Viçosidade Institucional:  

Esse construto representa o potencial da IES, demonstrado por ações que 

remetem à ideia de solidez e segurança. Os indicadores associados ao construto 

são: 

 

a.1 Capacidade de crescimento: Esse item está associado à sustentabilidade 

financeira vinculada à capacidade de investimento observada pelo público da IES. 

Essa capacidade é detectada quando os potenciais alunos visualizam investimentos 

em novos prédios, reformas de prédios já existentes, abertura de novas unidades, 

lançamento de novos projetos institucionais que envolvam capacidade monetária, 

acesso a informações que demonstrem investimentos em equipamentos, 

laboratórios e novas tecnologias. A capacidade de investimento é o que define esse 

parâmetro. Comumente, nos processos seletivos que a IES oferece, o potencial 

candidato os realiza diretamente na instituição, ocorrendo assim o primeiro contato 

com a estrutura existente e as primeiras observações sobre as capacidades de 

investimento, além do que já é veiculado nas ações de comunicação com o 

mercado. 
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a.2 Número de alunos: é caracterizado pelo volume de alunos que frequentam a 

instituição e que proporciona a expectativa de relações sociais e solidez do serviço 

oferecido.  

 

a.3 Presença na mídia: a divulgação da dinâmica de funcionamento da instituição 

ocorre pela utilização dos meios de comunicação. Dessa forma, quanto maior a 

quantidade e qualidade das inserções, garantindo a transmissão de mensagens 

efetivas sobre o que a IES oferece ao seu entorno, maior é o interesse gerado em 

seu público. É importante destacar que essas mensagens veiculadas pela mídia, 

normalmente, são as primeiras fontes de informação recebidas pelo público e 

poderão ser consideradas como fator determinante num processo de escolha, tendo 

em vista a lembrança que é gerada a partir das ações de comunicação. Os diversos 

tipos de mídia são considerados nessa variável. 

 

a.4 Portfólio de serviços: o portfólio de serviços de uma IES está associado, 

especialmente, à diversidade de cursos ofertados, atividades práticas desenvolvidas 

e serviços oferecidos à comunidade. Dessa forma, deve estar em consonância com 

as expectativas de seu público alvo e demonstrar categoricamente o funcionamento 

da dinâmica da instituição.  

 

a.5 Pós-graduação: esse item está associado à expressividade acadêmica que é 

refletida pela pós-graduação. Nele, destacam-se a quantidade e qualidade dos 

cursos de pós-graduação Stricto sensu e seus conceitos, obtidos nos processos 

avaliativos realizados pela CAPES/CNPQ, além da quantidade de bolsas de estudo 

vinculadas aos programas e oferecidas aos candidatos. O volume de publicações 

associadas e os reflexos que as pesquisas têm nos cursos de graduação das IES 

também são itens a considerar como fatores essenciais para a geração de 

atratividade. 

 

b) Atributos de Rapport:  

A palavra “rapport” é compreendida como a empatia obtida como resposta 

num processo de comunicação entre a IES e o potencial aluno.  
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A empatia é apresentada com dois sentidos importantes. No primeiro 

momento, está associada à habilidade de compreender reações emocionais de uma 

pessoa, transpondo-se na imaginação e adotando o papel do outro como referência.  

Em outro sentido, essa empatia se insere, além da habilidade de compreensão 

sensível do mundo afetivo do outro, na demonstração de comportamentos abertos, 

adicionados da ação de comunicação, ou seja, a reação que expressa a 

compreensão e o sentimento (Pavarino, Del Prette, & Del Prette, 2005). 

Eisenberg (2010, p.130) define empatia como “uma resposta afetiva 

decorrente da apreensão ou compreensão do estado ou condição emocional muito 

semelhante ao que a outra pessoa está sentindo ou seria esperado sentir”. Bolognini 

(2010) ressalta que a empatia é uma das habilidades humanas bastante valorizada e 

que, no senso comum, é compreendida como a capacidade de colocar-se no lugar 

do outro.  

Para esta pesquisa, o construto Atributos de Rapport considerará a empatia 

como uma resposta afetiva dos alunos prospectados e também já inseridos nas IES, 

vinculada à compreensão do conjunto de sensações e experiências positivas que o 

ingresso no ensino superior possibilitará, por meio do curso e IES escolhidos. Os 

indicadores componentes do construto são: 

 

b.1 Simpatia: a simpatia está associada a uma resposta emocional que provem do 

estado emocional de outra pessoa, que não é idêntico a tal estado e pode consistir 

em sentimentos de pena ou interesse pelo bem-estar de outrem (Eisenberg, 2010). 

A simpatia, quando abordada na relação entre o serviço ofertado por uma IES e um 

potencial aluno, está diretamente associada à capacidade de acolhimento e de 

suporte acadêmico e pessoal da IES, que é detectado pelo aluno.  

 

b.2 Seriedade: O conceito de seriedade está muito associado à negativa do termo 

brincar. Sendo assim, quando uma IES é compreendida como tendo atuação séria 

no mercado, os aspectos associados à idoneidade e transparência das ações junto 

ao seu público têm caráter relevante. Dentre alguns fatores que costumam ser 

analisados pelos alunos prospectivos, destacam-se: cursos com validação positiva 

pelo MEC, tradição da IES na atividade e egressos que obtiveram sucesso 

profissional. 
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b.3 Serviços úteis à audiência: a conceituação acerca da utilidade de bens e 

serviços deriva da economia numa associação direta entre renda e preço do produto 

e a relação com os índices de satisfação. Baldo (2007) destaca que a racionalidade 

é compreendida como a capacidade que as pessoas possuem em processar todas 

as informações disponíveis de forma objetiva, sob condições de incerteza, nas quais 

os fatores emocionais são desconsiderados. Chauvel (1999) destaca que as críticas 

a esse modelo são numerosas e podem ser encontradas na maioria dos clássicos 

da literatura de comportamento do consumidor, tendo em vista a complexidade 

envolvida no processo de compra dos indivíduos. Para este estudo, os serviços úteis 

são compreendidos como serviços educacionais que satisfazem e que vêm ao 

encontro das demandas do aluno potencial. Faz-se a consideração de que o termo 

“audiência” está relacionado ao público atingido pela IES. 

 

b.4 Confiança: Rousseau, Sitkin, Burt e Camerer (1998, p. 395), partindo da análise 

de pontos comuns existentes nos estudos para a definição de “confiança”, declaram 

que ela é “um estado psicológico que compreende a intenção de aceitar uma 

vulnerabilidade baseada em expectativas positivas das intenções ou 

comportamentos de outro". Os autores destacam que são observadas duas 

condições para o surgimento e a existência da confiança: 1) risco, que é uma 

condição associada a probabilidades de perda, e 2) interdependência, considerando 

que as relações não se concretizam sem o interesse de duas partes. No caso das 

relações existentes entre IES e alunos prospectivos, entende-se que a confiança é 

certificada quando a IES demonstra o cumprimento das promessas verbais ou 

escritas perante seu público. 

 

b.5 Valor social: é incontestável o poder de transformação dos estudantes 

universitários durante o processo de ensino e aprendizagem e a representação 

social das instituições de ensino superior. Dessa forma, são oportunizadas aos seus 

participantes maiores possibilidades de ajuste a sociedade e, especialmente, a 

autorrealização em suas funções. As representações sociais são compreendidas 

como sistemas de interpretação, que regem nossa relação com o mundo e com os 

outros e, dessa forma, orientam e organizam as condutas e as comunicações 
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sociais. Dessa forma, tais representações intervêm em processos variados como a 

difusão e a assimilação dos conhecimentos, no desenvolvimento individual e 

coletivo, na definição das identidades pessoais e sociais, na expressão dos grupos e 

nas transformações sociais (Jodelet & Jedelet, 2001). Nesse contexto, entende-se 

que o indicador valor social está diretamente vinculado à importância das IES como 

intermediadoras da transformação dos indivíduos e o consequente ajustamento dos 

seus egressos à sociedade e que, quando visualizadas com essa função, tornam-se 

alvo de maior atratividade entre os alunos prospectivos. 

 

Considerando o detalhamento conceitual relatado dos construtos e 

indicadores componentes do modelo teórico e da escala de atributos de valor de 

atratividade de IES privadas brasileiras, na Tabela 5 é apresentado um resumo 

acerca do significado de cada construto e seus indicadores codificados, no intuito de 

possibilitar a construção do instrumento de pesquisa utilizado na pesquisa. 
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Tabela 5:  
Descrição resumida dos indicadores vinculados aos atributos tangíveis e intangíveis e atributos de atratividade 

CONSTRUTOS 
  

 
CÓDIGO 

INDICADORES 
  

DESCRIÇÃO RESUMIDA 

ATRIBUTOS TANGÍVEIS 

ATRIBUTOS DE ACESSO: Esses atributos 
contêm itens considerados “mais 

tradicionais” e “com maior facilidade de 
compreensão e mensuração” por parte de 

um potencial aluno, quando decide cursar o 
ensino superior e está buscando 

informações acerca de um curso ou IES. 
Sob o aspecto da gestão, esses itens são 
costumeiramente os mais divulgados, no 
intuito de gerar o máximo de atratividade 
para os processos seletivos realizados 

pelas IES. 

MENSALI Preço O valor da mensalidade cobrada 

FINANCI Financiamento Oferecimento do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES 

DURACAO Prazo Tempo de duração do curso e investimento necessário exigido 

VESTIB Acessibilidade Vestibular adequado ao público-alvo facilitando ou não o ingresso 

LOCALI Disponibilidade Localização da IES [distribuição física das unidades da IES] 

INFRAEST 

Impulso Infraestrutura física da IES 

ATRIBUTOS DE FUNDAMENTO: Esses 
atributos contêm itens considerados 

alicerces vinculados essencialmente ao 
processo de ensino/aprendizagem inerente 

aos serviços oferecidos pelas IES. Eles 
representam especialmente os aspectos 

vinculados à organização 
didático/pedagógica curricular e 

organização do corpo docente. Tais 
atributos possuem características que 

aumentam o risco percebido, levando-se 
em conta a sua complexidade e, por isso, 
necessitam de uma comunicação efetiva 

dos gestores para que não ocorram vieses 
ou interpretações insuficientes acerca do 

serviço que é ofertado pela IES. 

RECTEC 
Tecnologia 

Adoção de novos recursos tecnológicos vinculados ao ensino e 
aprendizagem 

AVALMEC Qualidade Resultados das avaliações do MEC 

RESPEI Compatibilidade Egressos respeitados pela sociedade 

INTERDIS Educação integrada Interdisciplinaridade para um processo formativo integrado 

AMBCOM Design Ambiente de trabalho da IES e comunicação corporativa 

METODOL 

Inovação Metodologias de ensino e de avaliação diferenciadas 

ATRIBUTOS DE FUNCIONAMENTO: 
Estes atributos contêm itens relacionados 
ao resultado obtido pelos alunos quando 

VALORICUR Facilidade de uso Valorização dos cursos pelas empresas contratantes 

AMPLITU 
Usabilidade 

Oferecimento de cursos com amplitude de atuação e uso pelo 
mercado 
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concluem um curso de uma IES. Eles 
representam aspectos associados ao 

exercício da profissão e suas relações com 
o mercado. 

ACEGRE Sucesso profissional Acompanhamento de egressos e sua empregabilidade 

DIRETR Atualização Conformidade com as diretrizes curriculares do MEC 

OFERPOS Assistência Oferecimento de cursos de pós-graduação Lato e Stricto sensu 

EXTENS Reposição Oferta de cursos de extensão focados nos egressos 

ATRIBUTOS INTANGÍVEIS  
  

ATRIBUTOS DE VISIBILIDADE 
INSTITUCIONAL: Esses atributos contêm 
itens que personificam a IES e consolidam 

sua existência no entorno onde está 
inserida. 

IMAG Imagem Imagem positiva da IES 

MARCA Marca Marca conhecida no mercado 

POSICIO 
Diferenciação Visualização de como a IES está posicionada para o seu público. 

ATRIBUTOS DE PERCEPTIVIDADE: 
Esses atributos representam as 

percepções que suscitam no aluno 
potencial a distintividade apresentada pela 

IES. 

PRESTI Status Sensação de prestígio pessoal por estudar na IES 

ORGUL Percepção relativa Promoção do sentimento de orgulho no aluno por estudar na IES 

EXCLUS 
Feeling Geração da sensação de exclusividade pelo fato de pertencer à IES 

ATRIBUTOS DE ATRATIVIDADE  
  

ATRIBUTOS DE VIÇOSIDADE 
INSTITUCIONAL: Esses atributos 
representam o potencial da IES, 

demonstrado por ações que remetem à 
ideia de solidez e segurança. 

CAPAINV 
Crescimento da IES 

Percepção de estabilidade financeira demonstrada pela capacidade 
de investimento da IES 

VOLALUNOS Número de alunos Volume de alunos que frequentam a instituição 

MIDIA 
Presença na mídia 

Demonstração da dinâmica de funcionamento da IES pela presença 
na mídia 

PORTSER 
Portfólio de serviços 

Apresentação de um portfólio de serviços educacionais que espelha 
a dinâmica de funcionamento da IES 

POSGRAD Pós-graduação Expressividade acadêmica da IES, por meio de sólida Pós-graduação 

ATRIBUTOS DE RAPPORT: Esses 
atributos geram empatia no processo de 
comunicação entre a IES e o potencial 

aluno 

ACOLHI 
Simpatia 

Capacidade de acolhimento e de suporte acadêmico e pessoal 
oferecido aos alunos 

TRANSP 
Seriedade 

Demonstração de idoneidade e transparência das ações da IES à 
sua audiência. 

SERVUTEIS Serviços úteis à 
audiência 

Serviços educacionais úteis que satisfazem e que vêm ao encontro 
das demandas do aluno potencial 

PROMES Confiança Cumprimento pela IES das promessas verbais ou escritas 

AJUSOC Valor social Capacidade da IES em possibilitar ao aluno potencial um melhor 



76 
 

 
 

ajuste à sociedade 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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2.3.2 Hipóteses de pesquisa e a representação gráfica do modelo teórico 

linear de atributos de valor de atratividade de IES privadas brasileiras 

 

Uma hipótese é uma proposição formulada para testes empíricos e é de 

natureza tentativa e conjectural. Dessa forma, as hipóteses definidas na pesquisa 

são caracterizadas como explanatórias (causais), tendo em vista que a existência de 

uma variável ou a sua mudança geram mudança em outra variável (Cooper & 

Schindler, 2003). 

Para a definição das hipóteses H1a, H1b e H1c do modelo teórico linear dos 

atributos de valor de atratividade de IES, considerou-se que os construtos de 

primeira ordem, denominados atributos de acesso, atributos de fundamento e 

atributos de funcionamento apresentam uma relação positiva e significante com o 

construto de segunda ordem, denominado atributos tangíveis. Para essa 

composição hipotética, considerou-se que os atributos tangíveis são aqueles com 

possibilidade de manipulação direta, por parte da IES, para atrair e reter estudantes. 

As hipóteses ficaram assim descritas: 

- H1a – Há uma relação positiva e significante entre atributos de acesso e atributos 

tangíveis. 

- H1b – Há uma relação positiva e significante entre atributos de fundamento e 

atributos tangíveis. 

- H1c – Há uma relação positiva e significante entre atributos de funcionamento e 

atributos tangíveis. 

A definição das hipóteses H2a e H2b do modelo teórico dos atributos de valor 

de atratividade de IES levou em conta que os construtos de primeira ordem, 

denominados atributos de visibilidade institucional e atributos de perceptividade, 

apresentam uma relação positiva e significante com o construto de segunda ordem, 

denominado atributos intangíveis. Para essa composição, também considerou-se 

que os atributos intangíveis são aqueles que possibilitam a visibilidade institucional 

gerada pela percepção dos estudantes. As hipóteses ficaram assim descritas: 

H2a – Há uma relação positiva e significante entre atributos de visibilidade 

institucional e atributos intangíveis. 

H2b – Há uma relação positiva e significante entre atributos de perceptividade 

e atributos intangíveis. 
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A hipótese H3 estabelece uma relação positiva entre os construtos de 

segunda ordem: atributos tangíveis e atributos intangíveis, e a hipótese H4, que há 

uma relação positiva e significante entre atributos intangíveis e atributos de 

atratividade. A concepção das duas hipóteses ocorre pela consideração de que os 

atributos tangíveis, que apresentam maior poder de manipulação direta, por parte 

das IES, são os responsáveis pela geração dos atributos intangíveis e que estes, 

vinculados aos aspectos subjetivos que envolvem a percepção dos indivíduos e do 

mercado, é que são responsáveis pela geração da atratividade das IES privadas 

brasileiras. As hipóteses destacaram que: 

- H3 – Há uma relação positiva e significante entre atributos tangíveis e atributos 

intangíveis. 

- H4 – Há uma relação positiva e significante entre atributos intangíveis e atributos de 

atratividade. 

 As duas últimas hipóteses consideraram haver uma relação positiva e 

significante entre o construto de segunda ordem, atributos de atratividade e os 

construtos de primeira ordem, definidos como atributos de rapport e atributos de 

viçosidade institucional. Dessa forma, foram elaboradas as seguintes hipóteses: 

- H5a – Há uma relação positiva e significante entre atributos de atratividade e 

atributos de rapport. 

- H5b – Há uma relação positiva e significante entre atributos de atratividade e 

atributos de viçosidade institucional. 

Todas as hipóteses apresentadas passaram por teste estatístico, conforme 

descrição do método de pesquisa disposto no capítulo 3 desta tese. 

A Figura 3 representa o modelo teórico linear de atributos de valor de 

atratividade de IES privadas brasileiras, considerando todos os construtos e 

indicadores apresentados na seção 2.3 e as hipóteses testadas nesta pesquisa. 
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Figura 3. Modelo teórico linear de atributos de valor da atratividade de IES 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

2.3.3 Hipóteses de pesquisa e a representação gráfica do modelo teórico 

concorrente de atributos de valor de atratividade de IES privadas brasileiras 

 

É importante salientar que o modelo teórico linear proposto, a partir do seu 

processo de validação e dependendo do comportamento dos dados obtidos junto à 

amostra da pesquisa, torna possível a realização de ajustes que alternariam essa 

linearidade para um modelo altamente recomendado pela literatura, de construtos 

concorrenciais (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2009), para a formação da 

atratividade institucional.  

A hipótese deste trabalho é de que os construtos dos atributos intangíveis e 

tangíveis concorrem simultaneamente para a construção da atratividade 

institucional.  

A principal razão para o teste do modelo com concepção conceitual distinta se 

deve à possibilidade racional de se encontrar coeficientes que indiquem uma 

qualidade melhor para o modelo, isto é, um formato distinto de justaposição e 
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concorrência dos construtos, no qual as variáveis independentes (atributos tangíveis 

e atributos intangíveis) pudessem explicar ainda melhor as variáveis dependentes 

(atributos de atratividade). 

O modelo de construtos concorrenciais possibilita a testagem das hipóteses 

H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H4, H5a e H5b já apresentadas na seção 2.1.1. A hipótese H3, 

que preconizava uma relação positiva e significante entre atributos tangíveis e 

atributos intangíveis, foi excluída, considerando a nova configuração do modelo 

concorrente. Inseriu-se uma nova hipótese, H3.1: Há uma relação positiva e 

significante entre atributos tangíveis e atributos de atratividade, que estabelece uma 

relação positiva entre os construtos de segunda ordem: atributos tangíveis e 

atributos de atratividade. A concepção dessa nova hipótese ocorre pela 

consideração de que os atributos tangíveis, que apresentam maior poder de 

manipulação direta, por parte das IES, poderiam apresentar maior poder de 

explicação significativa na variância existente entre eles e a variável dependente 

(atributos de atratividade).  

A Figura 4 representa graficamente o modelo teórico concorrente projetado, 

considerando os construtos e indicadores apresentados na seção 2.3 e as hipóteses 

testadas nesta pesquisa. 
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Figura 4. Modelo teórico concorrente de atributos de valor da atratividade de IES 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

Dessa forma, o questionamento central do estudo preconiza maior 

complexidade, pois os resultados permitem identificar se, efetivamente, o modelo 

linear ou o concorrencial é que aumentam a atratividade institucional, possibilitando 

a amplitude de contribuição teórica da pesquisa. 
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3 MÉTODO 

A pesquisa desenvolvida é classificada em sua abordagem metodológica 

como empírico-positivista. Para justificar a escolha, é importante destacar que o 

positivismo clássico tem como características a busca da explicação dos fenômenos 

a partir da identificação de suas relações e a exaltação à observação dos fatos, em 

contraposição ao absolutismo destes. Outra característica da abordagem é a 

existência imprescindível de uma teoria para nortear as observações. Já o 

positivismo lógico rejeita a compreensão subjetiva dos fenômenos, recebendo 

críticas por essa postura. Outro fator que caracteriza o positivismo é a crença na 

unidade metodológica, na qual os métodos das ciências naturais são tomados por 

modelos também nas ciências sociais, tendo em vista que esses fenômenos são 

regidos por leis invariáveis (Martins & Theóphilo, 2009). 

O plano de pesquisa adotado para este estudo é o descritivo, considerando 

que foi estruturado para medir características descritas em uma questão de 

pesquisa. Segundo Hair Jr. et al. (2005), a adoção desse tipo de plano possibilita 

visualizar as estratégias de pesquisa que serão utilizadas, especialmente 

associadas ao processo de coleta, verificação, codificação e armazenamento de 

dados. Além disso, detecta-se que esses estudos estão diretamente associados 

àqueles que mapeiam tendências sazonais, por meio da testagem de hipóteses, 

com caráter confirmatório. Os estudos descritivos fornecem dados transversais, 

coletados em um único ponto no tempo e sintetizados estatisticamente. Como 

características destacáveis dos dados transversais, pode-se relatar que os 

elementos são medidos uma única vez durante o processo de investigação e as 

características da amostra equivalem às da população. 

Associado ao estudo descritivo, também se considera como estratégia de 

pesquisa o levantamento, que pode ser denominado como survey. Como 

características, destaca-se o estudo de fenômenos que ocorrem naturalmente e com 

uma multiplicidade de influências, além de sua versatilidade, que não restringe os 

estudos apenas à variedade das populações às quais se aplicam, mas estende-se 

às alternativas de planos disponíveis e outros dados possíveis de serem obtidos 

(Martins & Theóphilo, 2009). 

Também se delineia a pesquisa como estudo quantitativo e inferencial.  
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O alcance dos objetivos propostos nesta pesquisa ocorreu em duas etapas 

distintas:  

a) Na primeira etapa, considerando o modelo teórico desenvolvido e a 

proposição de uma escala de atributos de valor de atratividade, realizou-

se a validação de conteúdo junto a especialistas da área de gestão 

educacional, tomando por base as orientações de DeVellis (2003). 

b) Na segunda etapa, houve a continuidade da aplicação das técnicas 

associadas ao processo de validação da escala, conforme orienta DeVellis 

(2003), utilizando-se análise multivariada e modelagem de equações 

estruturais (MEE). Foram identificados os principais atributos de valor 

associados à atratividade, descritos como mais relevantes na opinião dos 

gestores acadêmicos de instituições de ensino superior privadas 

brasileiras, realizando-se a verificação das hipóteses apresentadas na 

seção 2.3.2. e 2.3.3. 

3.1 Etapa 1 – Validação de conteúdo dos indicadores componentes dos 

construtos do modelo teórico e escala de Atributos de Valor da Atratividade de 

IES privadas brasileiras  

Utilizando-se como fundamento teórico o método proposto por DeVellis (2003) 

para a validação de escala, são sugeridos oito passos para essa ação: 

1) Definir claramente o que está sendo mensurado. 

2) Gerar um grande conjunto de itens que possam refletir o propósito da escala e 

identificar as diversas formas com que um item pode ser redigido para gerar o 

construto. 

3) Determinar o formato para a medição. 

4) Ter o conjunto de itens revisado por especialistas. 

5) Considerar a inclusão de itens de validação. 

6) Administrar os itens para uma amostra. 

7) Avaliar os itens. 

8) Otimizar o tamanho da escala. 

Para o desenvolvimento da etapa 1, que incluiu as orientações contidas nos 

passos 1 a 5 descritos por DeVellis (2003), inicialmente, e considerando o 

arcabouço teórico apresentado no capítulo 2 acerca dos atributos de valor de 
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atratividade de IES, e especialmente o modelo teórico desenvolvido por Rodrigues, 

Vivan e Riscarolli (2014) aperfeiçoado nesse estudo, foram definidos os construtos 

independentes de segunda ordem denominados Atributos tangíveis e Atributos 

intangíveis e elencado um conjunto de indicadores que possibilitassem a formatação 

dos construtos de segunda ordem. Dessa forma, houve a sistematização de três 

construtos denominados atributos de acesso, atributos de fundamento e atributos de 

funcionamento, contendo 18 indicadores e vinculados ao construto de segunda 

ordem Atributos Tangíveis e dois construtos denominados atributos de visibilidade 

institucional e atributos de perceptividade, contendo seis indicadores e vinculados ao 

construto de segunda ordem Atributos Intangíveis.  

A escala de atratividade foi composta pelo construto de segunda ordem 

denominado Atributos de Atratividade, correspondente à variável dependente do 

modelo, com dois construtos de primeira ordem, definidos como Atributos de 

Viçosidade Institucional, contendo cinco indicadores, e Atributos de Rapport, 

contendo cinco indicadores. 

A representação gráfica dos construtos e indicadores pertencentes ao modelo 

teórico pode ser visualizada nas Figuras 3 e 4.  

Para a mensuração da escala, foi utilizada a técnica de validade de conteúdo 

ou face validity. Segundo Hair Jr., Babin, Money e Samouel (2005, p. 202), a 

validade de conteúdo “envolve a consulta a uma pequena amostra de respondentes 

típicos e/ou especialistas para julgar a adequação de itens (indicadores) escolhidos 

para representar o construto”.  

Segundo Malhotra (2001), a validação de conteúdo também pode ser 

chamada de validade nominal. O autor destaca que, apesar da subjetividade, essa 

técnica possibilita identificar a exatidão com que o conteúdo de uma escala 

representa o trabalho de medição em andamento e o pesquisador, ou outra pessoa, 

examina se os itens da escala estão abrangendo adequadamente todo o domínio do 

construto que está sendo medido. O autor também destaca que a validade de 

conteúdo não é uma medida suficiente para validação de uma escala, mas ajuda na 

interpretação dos escores da mesma.  

A validação de um construto é compreendida como uma ação sofisticada e 

difícil de estabelecer, sendo necessária, para este estudo, a verificação de sua 

validade convergente e discriminante. Malhotra (2001, p. 266) indica que a validade 

convergente demonstra “até que ponto a escala se correlaciona positivamente com 
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outras medidas do mesmo construto”. Já a validade discriminante apresenta “até 

que ponto uma medida não se correlaciona com outros construtos dos quais 

supomos que difira”.  

Destaca-se que, nesta etapa da pesquisa, segue apresentada a validação de 

conteúdo e, posteriormente, na etapa 2, são descritas as ações complementares 

efetivadas, seguindo a proposta de DeVellis (2003). 

 Para realizar a validação de conteúdo, foram elaborados dois formulários, 

tomando-se por base as informações constantes na Tabela 5, na qual estão 

descritas, em formato resumido, as definições de cada construto e indicadores 

vinculados aos atributos tangíveis e intangíveis e atributos de atratividade. 

 Os dois formulários foram enviados em dois momentos distintos, durante o 

mês de maio de 2015 (Anexo 1) e junho de 2015 (Anexo 2), para sete experts na 

área de gestão no ensino superior, que avaliaram os conceitos dos indicadores e 

construtos e definiram onde cada indicador ficaria melhor representado nos 

construtos. Nas orientações repassadas aos especialistas, afirmou-se que somente 

poderia ser feita a associação entre um indicador e um construto.  

 No primeiro formulário (Anexo 1), foram inseridas as descrições explicativas, 

nas colunas, sobre o que representavam cada um dos três construtos integrantes 

dos atributos tangíveis: atributos de acesso, atributos de fundamento e atributos de 

funcionamento; nas linhas, foram descritos os 18 indicadores vinculados. Antes do 

envio do formulário para a validação de conteúdo por especialistas, os 18 

indicadores foram organizados em ordem alfabética, no intuito de não gerar vieses 

nos resultados obtidos. 

 No segundo formulário (Anexo 2), foram inseridas nas colunas as descrições 

dos dois construtos representantes dos atributos intangíveis: atributos de visibilidade 

institucional e atributos de perceptividade, e dos dois construtos representantes dos 

atributos de atratividade: atributos de rapport e atributos de viçosidade institucional. 

Nas linhas, constaram 16 indicadores, também descritos em ordem alfabética. 

 O perfil dos especialistas participantes desta etapa da pesquisa segue 

descrito na Tabela 6. 
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Tabela 6:  
Perfil dos especialistas participantes da validação de conteúdo do modelo 
teórico e Escala de Atributos de Valor de Atratividade de IES privadas 

SEXO IDADE CARGO 

EXPERIÊNCIA EM 
GESTÃO DO ENSINO 

SUPERIOR TITULAÇÃO 

 

M F 

Entre 
36 e 
45 

anos 

Entre 
46 e 
55 

anos 

Direção 
Acadêmic

a 
Pró-

reitoria 

Mais 
de 11 
anos 

Entre 7 
e 10 
anos 

Entre 4 
e 6 

anos Doutor Mestre 

 

5 
(71%) 

2 
(29%) 

4 
(57%) 

3 
(43%) 6 (86%) 

1 
(14%) 

5 
(72%) 

1 
(14%) 

1 
(14%) 

5 
(71%) 

2 
(29%) 

 

 Fonte: elaborada pelo autor 

 

 Os participantes têm graduação, em sua maioria, na área de Administração 

(43%), e o restante nas áreas de Comunicação, Direito, Engenharia e Educação 

Física. Destes, dois possuem doutorado em Administração, um em Engenharia 

Elétrica e dois em Educação, uma possui mestrado em Direito e outra mestrado em 

Administração. 

 Do total de especialistas consultados, 57% atuam em universidades e 43% 

em faculdades, sendo que as universidades possuem mais de 50.000 alunos 

matriculados e as faculdades possuem até 30.000 alunos. A maioria das IES nas 

quais os especialistas atuam tem mais de 50 anos de atuação no mercado. 

 Todos possuem experiência de mais de 15 anos como docentes e 72% 

possui mais de 11 anos de experiência na gestão educacional do ensino privado, 

tendo atuado como coordenadores de curso, diretores de departamento e pró-

reitores.  

 Considerando as respostas obtidas a partir do envio do primeiro formulário 

(Anexo 1) para validação de conteúdo dos três construtos de primeira ordem e dos 

18 indicadores representantes dos atributos tangíveis, e tomando por base as 

orientações que definem que 80% dos respondentes devem ter concordância nas 

respostas apresentadas quando da utilização dessa técnica, foram detectadas 

necessidades de ajustes na distribuição dos indicadores nos construtos (Malhotra, 

Rocha, Laudisio, Altheman, Borges, & Taylor, 2005, DeVellis, 2003, Chin, 1998). 

Dessa forma, dos 18 indicadores analisados, 13 foram validados e cinco 

necessitaram ser redistribuídos entre os três construtos. 

Para as respostas obtidas a partir do envio do segundo formulário (Anexo 2), 

para validação de conteúdo dos quatro construtos de primeira ordem e 16 

indicadores representantes dos atributos intangíveis e atributos de atratividade do 
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modelo, foram também detectadas necessidades de ajustes na distribuição dos 

indicadores nos construtos. Dos 16 indicadores analisados, 11 foram validados e 

cinco necessitaram ser redistribuídos entre os quatro construtos. 

Os ajustes necessários foram realizados, respeitando-se a técnica de 

validação de conteúdo, havendo assim uma nova configuração de construtos e 

indicadores correspondentes no modelo teórico linear e concorrente de atributos de 

valor de atratividade de IES privadas brasileiras. Essa nova sistematização do 

modelo está demonstrada na Tabela 7. 

 

Tabela 7:  

Configuração dos construtos e indicadores correspondentes no modelo 
téorico de atributos de valor de atratividade de IES, após a validação de 
conteúdo 

CONSTRUTO 
INDICADORES AJUSTADOS NO CONSTRUTO APÓS 

VALIDAÇÃO DE CONTEÚDO 

ATRIBUTOS TANGÍVEIS 

ATRIBUTOS DE ACESSO 

Preço 

Financiamento 

Prazo 

Usabilidade 

Facilidade de uso 

Acessibilidade 

Disponibilidade 

Impulso 

Qualidade 

ATRIBUTOS DE FUNDAMENTO 

Tecnologia 

Educação integrada 

Design 

Atualização 

Inovação 

ATRIBUTOS DE FUNCIONAMENTO 

Compatibilidade 

Sucesso profissional 

Assistência 

Reposição 

ATRIBUTOS INTANGÍVEIS 

ATRIBUTOS DE PERCEPTIVIDADE 

Feeling 

Percepção relativa 

Status 

Diferenciação 
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ATRIBUTOS DE VISIBILIDADE 
INSTITUCIONAL 

Imagem 

Marca 

ATRIBUTOS DE ATRATIVIDADE 

ATRIBUTOS DE VIÇOSIDADE 
INSTITUCIONAL 

Crescimento da IES 

Número de alunos 

Portfólio de serviços 

Pós-graduação 

Confiança 

Seriedade 

Serviços úteis à audiência 

ATRIBUTOS DE RAPPORT 

Valor social 

Simpatia 

Presença na mídia 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 Faz-se a ressalva de que o método de pesquisa prevê a validação estatística 

dos indicadores em cada construto para a configuração final do modelo e a 

identificação da melhor combinação de atributos de valor de atratividade, na visão 

dos gestores acadêmicos da IES privadas brasileiras.  

 
3.2 Etapa 2 – Validação estatística do modelo teórico e da Escala de Atributos 
de Valor de Atratividade junto aos gestores acadêmicos das IES privadas 
brasileiras 

 
Para a identificação do modelo teórico que gera maior assertividade na 

construção da atratividade junto às IES privadas brasileiras e a validação da escala 

de atributos de valor de atratividade, são apresentadas, nesta seção, as técnicas de 

pesquisa utilizadas.  

No intuito de realizar a coleta das informações junto à amostra, o questionário 

foi o instrumento de pesquisa utilizado. O questionário é um instrumento popular de 

coleta de dados, estruturado por perguntas ordenadas e encaminhado à amostra 

desejada, devendo ser respondido por escrito e, geralmente, sem a presença do 

pesquisador (Martins, Teixeira, & Silva, 2009). O questionário eletrônico também é 

comumente utilizado, devendo seguir as mesmas recomendações de confecção 

previstas no modo tradicional. Destaca-se que alguns pesquisadores o denominam 

como e-research – online social survey. 
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Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009) destacam a importância de 

uma boa elaboração do questionário, sua validação por teste e a determinação de 

como o método será administrado. No que se refere à tipologia do questionário, os 

autores ressaltam a atenção necessária para a escolha de perguntas fechadas ou 

abertas e a definição das seções do questionário (questões de abertura, sobre o 

tópico da pesquisa, questões de ramificação e as de classificação). 

Para a pesquisa em questão, foi adotado o questionário eletrônico estruturado 

e fechado (survey eletrônico), como instrumento de coleta de dados. 

O questionário ficou composto por duas seções. Na primeira seção, foram 

inseridos os 34 indicadores para avaliação, que integram os construtos de segunda 

ordem, definidos como atributos tangíveis, atributos intangíveis e atributos de 

atratividade. Na segunda seção, foram inseridos questionamentos acerca do perfil 

do respondente e da IES na qual atua (Anexo 3). 

O pré-teste foi realizado com a submissão do questionário a dez diretores 

acadêmicos de IES privadas para avaliação, sendo o instrumento validado por eles. 

Os questionários garantiram o anonimato dos respondentes, pois os dados 

foram tratados de forma agregada, impedindo a identificação destes. O método 

utilizado para a mensuração dos indicadores vinculados aos atributos de valor de 

atratividade de IES privadas foi a escala de diferencial semântico, considerada uma 

medida métrica. Hair Jr, Babin, Money e Samouel (2005) destacam que essa escala 

pode ser elaborada com 5 e 7 pontos, sendo que os pontos iniciais e finais são 

bipolares. Dessa forma, é solicitado aos respondentes “verificar qual o espaço entre 

um conjunto de adjetivos ou expressões bipolares melhor descreve seus 

sentimentos em relação ao objeto de estímulo.” (Hair Jr, Babin, Money, & Samouel, 

2005, p. 190). Na pesquisa, o objeto de estímulo apresentado para reflexão e 

obtenção de respostas foi a afirmativa vinculada à práxis dos gestores entrevistados: 

“Na minha IES, o indicador citado é utilizado da seguinte maneira, como fator de 

atratividade”. As expressões bipolares consideradas foram “nunca utiliza o indicador” 

e “sempre utiliza o indicador”, com escala de 7 pontos para mensurar os indicadores 

propostos, sendo 1 (nunca utiliza o indicador) e 7 (utiliza sempre o indicador). 

No que se refere ao número de pontos da escala, Hair Jr, Babin, Money e 

Samouel (2005, p. 194) afirmam que “quanto maior o número de categorias, maior a 

exatidão da escala de mensuração”. 
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A amostra respondente é da área acadêmica, acostumada com processos 

avaliativos, o que garantiu melhores condições de interpretação acerca das 

afirmativas apresentadas em cada indicador.  

A pesquisa foi realizada no período de setembro a novembro de 2015, 

utilizando-se a plataforma eletrônica QuestionPro. 

A amostragem utilizada foi por conveniência, tendo em vista que esta envolve 

a seleção de elementos que estejam mais disponíveis para tomar parte no estudo e 

que podem oferecer as informações necessárias (Hair Jr, Babin, Money, & Samouel, 

2005). 

O universo da amostra foi composto pelos gestores acadêmicos das 2.330 

instituições de ensino superior brasileiras devidamente ativas cadastradas na 

plataforma do Ministério da Educação, denominada e-mec (http://emec.mec.gov.br), 

classificadas nas categorias administrativas “privada sem fins lucrativos” e “privada 

com fins lucrativos” e com tipos de organização acadêmica categorizadas em 

faculdade, centro universitário e universidade.  

A amostragem sugerida pelo cálculo estatístico, utilizando o software G.Power 

3.1, foi de 74 questionários respondidos pelos gestores acadêmicos das IES 

contatadas para participação na pesquisa. Essa quantidade mínima foi necessária 

para garantir um poder estatístico de 95%, com probabilidade de 5% de erro e um 

effect size de 0,15. Na Figura 5, está apresentada a cópia das telas que demonstram 

os cálculos realizados utilizando-se o software G.Power 3.1. 

http://emec.mec.gov.br/
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Figura 5 – Resultados obtidos para cálculo da amostra da pesquisa com o software G.Power 
3.1 
Fonte: dados da pesquisa com uso do software G.Power 3.1 

 

Para o tratamento e avaliação dos resultados obtidos a partir da aplicação do 

questionário, foram utilizadas a estatística inferencial, com base na análise 
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multivariada, e a técnica de modelagem de equações estruturais - MEE, por meio do 

software PLS-PM 2.0M3 (Partial Least Square – Path Model). É importante destacar 

que a amostra não apresentou uma distribuição normal e, dessa forma, justificou-se 

o uso do software PLS-PM para o estudo.  

Para a análise preliminar dos dados, com o uso do software SPSS, foram 

realizadas avaliações pertinentes à análise da ausência da multicolinearidade, 

utilizando-se o teste de fatores de inflação da variância, a análise da 

homocedasticidade, com o teste de homogeneidade da variância de Levene e a 

análise da normalidade, com o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Após 

esse processo, iniciou-se a técnica de modelagem de equações estruturais – MEE, 

com o uso do software PLS-PM. 

Barclay, Higgins e Thompson (1995) destacam que, quando utilizado o PLS-

PM, recomenda-se uma amostra mínima de dez vezes o maior número de caminhos 

estruturais direcionados a um determinado construto.  

Hair, Hult, Ringle e Sarstedt (2014) afirmam que a análise multivariada 

envolve a aplicação de métodos estatísticos que analisam simultaneamente 

múltiplas variáveis e que essas medidas costumam envolver indivíduos, empresas, 

atividades, situações que participam das pesquisas oriundas de surveys ou 

observações vinculadas a dados primários ou secundários.  Hair, Black, Babin, 

Anderson e Tatham (2009) ainda destacam que a pré-condição para conceituar uma 

análise multivariada é que as variáveis sejam interrelacionadas e aleatórias, de 

maneira que os múltiplos efeitos não possam ser interpretados de maneira isolada, 

ou seja, uma que haja uma combinação de técnicas de dependência ou 

interdependência.  

A técnica de Modelagem de Equações Estruturais (MEE) torna possível 

verificar as relações entre construtos (fatores latentes inobserváveis), por meio do 

modelo estrutural desenvolvido e suas variáveis dependentes e independentes, 

mesmo quando uma variável dependente torna-se independente em outras relações.  

Dessa forma, é preciso destacar que a pesquisa apresenta dois componentes 

básicos que justificam o uso do PLS-PM: o modelo de mensuração e o modelo 

estrutural. Hair, Black, Babin, Anderson e Tatham (2009) relatam que, após a 

definição dos construtos que serão medidos, é preciso desenvolver um diagrama de 

caminhos para o modelo de mensuração, avaliando a validade de seus construtos e, 

após essa validação, que esse modelo seja convertido para o modelo estrutural que 
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deverá também ser validado. O modelo de mensuração especifica os indicadores de 

cada construto e avalia a validade dos mesmos. Já o modelo estrutural conecta os 

construtos, analisando uma ou mais relações de dependência que possam existir, ou 

seja, representa as inter-relações das variáveis entre os construtos.  

Para a Modelagem de Equações Estruturais, utilizando-se o PLS-PM, há uma 

simbologia a ser considerarada, que combina quatro símbolos geométricos. 

Destaca-se que, para a construção do modelo estrutural desta pesquisa, utilizaram-

se, como base, as orientações de Ringle, Silva e Bido (2014). 

Toda a concepção do modelo de mensuração e modelo estrutural da 

pesquisa seguiu as orientações destacadas acima, para que fossem analisadas as 

relações entre os atributos tangíveis, intangíveis e de atratividade, tanto no modelo 

teórico linear de atributos de valor de atratividade de IES privadas, como no modelo 

concorrente, considerando as competências centrais propostas e suas relações, 

identificando sua assertividade para a construção da atratividade. 
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4 APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A apresentação dos dados é feita com base no modelo teórico linear e 

concorrente de atributos de valor da atratividade de IES, ajustado após a validação 

de conteúdo, conforme distribuição dos indicadores nos construtos apresentada na 

Tabela 7 do capítulo 3. Para as análises preliminares, utilizou-se o software SPSS, e 

para o desenvolvimento das técnicas de análise multivariada e modelagem de 

equações estruturais, o software SmartPLS-PM 2.0M3. 

   

4.1  Caracterização da amostra 

 

Utilizando o software Questionpro (www.questionpro.com), foram enviados, no 

período de 28 de setembro até 26 de novembro de 2015, 2.357 e-mails com o 

questionário da pesquisa, para 2.330 IES classificadas como organização 

acadêmica “Faculdade”, “Centro Universitário” e “Universidade” e com categoria 

administrativa “privada com fins lucrativos” ou “privada sem fins lucrativos”, 

efetivamente cadastradas no site http://emec.mec.gov.br. Destaca-se que muitas 

IES possuíam mais de um e-mail de contato cadastrado na plataforma e-mec, o que 

justifica um número maior de e-mails ativos, quando comparados com o total de IES. 

Do total de e-mails enviados, foram recebidas 112 respostas e validados 108 

questionários para o desenvolvimento das análises estatísticas propostas no estudo. 

O questionário foi composto por duas seções: uma de preenchimento 

obrigatório, com a indicação dos 34 indicadores considerados atributos de valor de 

atratividade de IES privadas brasileiras e a solicitação de que o respondente os 

assinalasse, de acordo com o grau de utilização destes, como fatores de atratividade 

na IES em que estivesse atuando como gestor, dentro da escala de 1 a 7, 

considerando-se as afirmações, “nunca utiliza o indicador” (1) até “utiliza sempre o 

indicador” (7). Na outra seção, não obrigatória, constavam informações acerca do 

perfil do respondente e da IES de vinculação.  

Como critério para validação dos questionários respondidos, foram 

considerados válidos aqueles que apresentaram respostas avaliando os 34 

indicadores da pesquisa e que não demonstraram viés de escolha, utilizando uma 

única opção na escala de 1 a 7. 

O perfil da amostra respondente está representado na Tabela 8. 

http://emec.mec.gov.br/
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Tabela 8: 
Perfil dos dirigentes respondentes dos questionários da pesquisa:  

GÊNERO n % 

Masculino 62 57,4 

Feminino 46 42,6 

      

CARGO OCUPADO     

Diretor Acadêmico 36 33,6 

Diretor de Departamento 8 7,5 

Diretor Administrativo 7 6,5 

Pró-reitor 9 8,4 

Mantenedor 8 7,5 

Outros 39 36,4 

      

TITULAÇÃO     

Especialista 26 24,1 

Mestre 56 51,9 

Doutor 20 18,5 

PhD 3 2,8 

Não informado 3 2,8 

 Fonte: elaborada pelo autor 

 

 Com relação ao cargo ocupado, 36,4% dos respondentes informaram a opção 

“outros”, tendo em vista que foram designados pelos gestores das instâncias 

superiores para que se responsabilizassem pelo envio das respostas da pesquisa e 

pelo fato da nomenclatura de funções apresentada no questionário não estar 

condizente com o registro interno na IES. Dos que optaram pela alternativa “outros”, 

28,6% são coordenadores de curso, 26% são diretor geral da IES, 23% são 

pesquisadores institucionais, 3% presidentes da omissão Própria de Avaliação, 11% 

são secretários acadêmicos e 8,4% são gerentes. 

 Quanto aos cursos de graduação dos dirigentes das IES respondentes, 

detectou-se que 40,9% graduou-se em Administração e 18% em Pedagogia. Os 

restantes indicaram formação em Direito, Ciências Econômicas, Licenciaturas e 

Informática.  

O tempo médio de atuação dos respondentes em seus cargos é de nove 

anos, caracterizando assim um grupo com grande aparente experiência na lida com 

atratividade em IES privadas. 

Em termos de tipos de IES participantes, observa-se que cerca de 70% dos 

respondentes vinculam-se a Faculdades, 15% a Centros Universitários e 15% a 
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Universidades. Essa distribuição obedece, grosso modo, à proporcionalidade 

existente no Brasil, na qual, segundo o MEC (2013), 89% das IES privadas são 

Faculdades, 6% Centros Universitários e 5% Universidades.  

Na análise do perfil das IES, nas quais os respondentes da pesquisa atuam, 

detectou-se que o contingente discente, vinculado às instituições respondentes 

(Tabela 9), varia entre 3.000 e 9.000 alunos.   

 

Tabela 9: 
Perfil das IES nas quais os dirigentes respondentes dos questionários da 
pesquisa atuam:  
 

QUANTIDADE 
DE ALUNOS 

FACULDADE % 
CENTRO 

UNIVERSITÁRI
O 

% 
UNIVERSIDA

DE 
% 

TOT
AL 

  

  N   n   n   n % 

até 3 mil 62   1   1   64 61,5 

de 3.001 a 6.000 11   7    1   19 18,3 

de 6.001 a 9.000 2   2   2   6 5,8 

de 9.001 a 
12.000 

-   -   5   5 4,8 

de 12.001 a 
15.000 

-   1   1   2 1,9 

de 15.001 a 
20.000 

-   -   3   3 2,9 

de 20.001 a 
30.000 

-   -   2   2 1,9 

mais de 50.001 -   2   1   3 2,9 

TOTAL 75 72,1 13 12,5 16 15,4 104 100% 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

  

Pode-se considerar, portanto, que as instituições analisadas são de pequeno 

a médio porte. Na análise da Tabela 9, identificou-se que a maioria das IES 

contempla até 3 mil alunos matriculados, totalizando 64 (61,5%) e, dentre elas, as 

faculdades são a maioria, concentrando 97% das matrículas desses alunos. Há 19 

IES que possuem entre 3001 a 6000 alunos, representando 18,3% do total, sendo 

novamente as faculdades que concentram a maioria das matrículas, 

correspondendo a 58%, seguidas dos centros universitários, que contém 37% delas. 

Chama a atenção que nenhuma faculdade participante da pesquisa tem mais 

do que 9000 alunos matriculados. 
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 Ainda, o tempo médio de operação das IES constantes na amostra da 

pesquisa é de 23 anos, com variação de 1 a 113 anos de atividade. Apesar de 

encorajante, por representar maior maturidade, a mais antiga IES participante da 

pesquisa está fora do conjunto de tempo de operação médio, indicando serem as 

instituições respondentes, em sua maioria, muito novas. Da mesma forma que a 

distribuição das IES no país, a distribuição das instituições de ensino superior deste 

estudo, quanto ao tempo de operação, espelha a distribuição do tempo de operação 

da IES no país, emprestando solidez realística à pesquisa.  

 

4.2  Análises preliminares do banco de dados 

 

A garantia da qualidade dos dados obtidos na aplicação do questionário da 

pesquisa torna-se condição sine qua non para análises consistentes e que retratem 

efetivamente os resultados vinculados aos objetivos propostos. Dessa forma, o 

primeiro passo no processamento estatístico são as avaliações pertinentes à análise 

da ausência da multicolinearidade, utilizando-se o teste de fatores de inflação da 

variância, a análise da homocedasticidade, com o teste de homogeneidade da 

variância de Levene e a análise da normalidade, com o teste de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov. Os indicadores que compuseram o banco de dados utilizado 

para as análises e a sua codificação estão listados na Tabela 10. 

 

Tabela 10:  
Indicadores que compuseram o banco de dados e códigos utilizados 
 

INDICADORES CÓDIGO DESCRIÇÃO 

Sucesso profissional ACEGRE Acompanhamento de egressos e sua empregabilidade 

Tecnologia RECTEC 
Adoção de novos recursos tecnológicos vinculados ao ensino e 

aprendizagem 

Design AMBCOM Ambiente de trabalho da IES e comunicação corporativa 

Portfólio de serviços PORTSER 
Apresentação de um portfólio de serviços educacionais que 

espelha a dinâmica de funcionamento da IES 

Valor social AJUSOC 
Capacidade da IES em possibilitar ao aluno potencial um 

melhor ajuste à sociedade 

Simpatia ACOLHI 
Capacidade de acolhimento e de suporte acadêmico e pessoal 

oferecido aos alunos 

Atualização DIRETR Conformidade com as diretrizes curriculares do MEC 

Confiança PROMES Cumprimento pela IES das promessas verbais ou escritas 

Presença na mídia MIDIA 
Demonstração da dinâmica de funcionamento da IES pela 

presença na mídia 
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Seriedade TRANSP 
Demonstração de idoneidade e transparência das ações da IES 

à sua audiência. 

Compatibilidade RESPEI Egressos respeitados pela sociedade 

Pós-graduação POSGRAD 
Expressividade acadêmica da IES, por meio de sólida Pós-

graduação 

Feeling EXCLUS 
Geração da sensação de exclusividade pelo fato de pertencer à 

IES 

Imagem IMAG Imagem positiva da IES 

Impulso INFRAEST Infraestrutura física da IES 

Educação integrada INTERDIS Interdisciplinaridade para um processo formativo integrado 

Disponibilidade LOCALI Localização da IES [distribuição física das unidades da IES] 

Marca MARCA Marca conhecida no mercado 

Inovação METODOL Metodologias de ensino e de avaliação diferenciadas 

Preço MENSALI O valor da mensalidade cobrada 

Usabilidade AMPLITU 
Oferecimento de cursos com amplitude de atuação e uso pelo 

mercado 

Assistência OFERPOS Oferecimento de cursos de pós-graduação Lato e Stricto sensu 

Financiamento FINANCI Oferecimento do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES 

Reposição EXTENS Oferta de cursos de extensão focados nos egressos 

Crescimento da IES CAPAINV 
Percepção de estabilidade financeira demonstrada pela 

capacidade de investimento da IES 

Percepção relativa ORGUL 
Promoção do sentimento de orgulho no aluno por estudar na 

IES 

Qualidade AVALMEC Resultados das avaliações do MEC 

Status PRESTI Sensação de prestígio pessoal por estudar na IES 

Serviços úteis à 
audiência 

SERVUTEIS 
Serviços educacionais úteis que satisfazem e que vêm ao 

encontro das demandas do aluno potencial 

Prazo DURACAO Tempo de duração do curso e investimento necessário exigido 

Facilidade de uso VALORICUR Valorização dos cursos pelas empresas contratantes 

Acessibilidade VESTIB 
Vestibular adequado ao público-alvo facilitando ou não o 

ingresso 

Diferenciação POSICIO 
Visualização de como a IES está posicionada para o seu 

público. 

Número de alunos VOLALUNOS Volume de alunos que frequentam a instituição 

 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

4.2.1 Análise de multicoleniaridade 

 

A multicolinearidade está associada à correlação entre duas variáveis que 

fazem parte da equação de um modelo e ocorre quando essas variáveis medem a 

mesma coisa, apresentando uma correlação quase perfeita, aumentando a variância 

das estimativas realizadas. 

A ausência de multicolinearidade é nula quando a correlação entre as 

variáveis explicativas é nula. A principal técnica utilizada para identificar a presença 

de multicolinearidade é a VIF - fatores de inflação da variância – VIF. Hair, Hult, 
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Ringle e Sarstedt (2014) destacam que, quando os indicadores apresentam uma 

colinearidade menor que 10 (VIF < 10), pode-se observar a ausência de 

multicolinearidade. 

Na Tabela 11, observa-se que os índices VIF obtidos para todos os 34 

indicadores da pesquisa foram menores que 10, indicando, desta forma, ausência de 

multicolinearidade. 

 

Tabela 11:  
Teste de fatores de inflação da variância 

CONSTRUTOS CÓDIGO DOS INDICADORES VIF 

ACESSO INFRAEST 3,265 

ACESSO LOCALI 1,862 

ACESSO MENSALI 3,471 

ACESSO AMPLITU 2,525 

ACESSO FINANC 1,739 

ACESSO AVALMEC 4,491 

ACESSO DURACAO 4,074 

ACESSO VALORICUR 2,743 

ACESSO VESTIB 2,399 

FUNDAMENTO RECTEC 3,493 

FUNDAMENTO AMBCOM 3,345 

FUNDAMENTO DIRETR 2,462 

FUNDAMENTO INTERDIS 4,574 

FUNDAMENTO METODOL 5,459 

FUNCIONAMENTO ACEGRE 2,445 

FUNCIONAMENTO RESPEI 3,159 

FUNCIONAMENTO OFERPOS 2,777 

FUNCIONAMENTO EXTENS 2,904 

PERCEPTIVIDADE EXCLUS 4,351 

PERCEPTIVIDADE ORGUL 5,610 

PERCEPTIVIDADE PRESTI 7,519 

PERCEPTIVIDADE POSICIO 3,820 

VISIB INSTITUCIONAL IMAG 5,112 

VISIB INSTITUCIONAL MARCA 2,762 

VICOS INSTITUCIONAL PORTSER 2,621 

VICOS INSTITUCIONAL PROMES 4,782 

VICOS INSTITUCIONAL TRANSP 4,475 

VICOS INSTITUCIONAL POSGRAD 3,576 

VICOS INSTITUCIONAL CAPAINV 3,635 

VICOS INSTITUCIONAL SERVUTEIS 3,508 

VICOS INSTITUCIONAL VOLALUNOS 2,414 

RAPPORT AJUSOC 3,669 
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RAPPORT ACOLHE 3,821 

RAPPORT MIDIA 2,129 

 Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa 

 

4.2.2 Análise da homocedasticidade 

 

A variância constante ou homogeneidade da variância de uma sequência de 

variáveis aleatórias, ou homocedasticidade, é requisito importante para a realização 

da análise da variância, porque, dependendo de sua presença, pode haver 

comprometimento da significância dos resultados estatísticos obtidos. 

Nesta pesquisa, foi utilizado o teste de homogeneidade da variância de 

Levene, considerando as hipóteses: 

- Ho: existe homogeneidade de variâncias 

- H1: não existe homogeneidade de variâncias 

Verifica-se que não foram encontradas evidências suficientes para descartar 

Ho quando Pr[> F] > 0,05 ao nível de significância α = 5% (Hair Jr, Babin, Money, & 

Samouel, 2005). 

A Tabela 12 mostra que todos os indicadores apresentaram homogeneidade 

de variância, obtendo Pr[> F] > 0,05 ao nível de significância α = 5%, não sendo 

descartada Ho. A exceção foi detectada nos indicadores associados à variável 

independente Atributos de Funcionamento, denominados RESPEI – Egressos 

respeitados pela sociedade e EXTENS – Oferta de cursos de extensão focados nos 

egressos.  

Os dois indicadores, RESPEI e EXTENS, apresentaram o índice 0,023, sem a 

caracterização da homogeneidade de variâncias. Mas, pelo fato de apresentarem 

um índice de correlação baixo igual a r=0,251, tiveram a garantia de manutenção no 

modelo proposto para a continuidade das análises estatísticas.  

As variáveis integrantes do construto dependente viçosidade institucional 

CAPAINV - Percepção de estabilidade financeira demonstrada pela capacidade de 

investimento da IES e PROMES - Cumprimento pela IES das promessas verbais ou 

escritas, apresentaram índices correspondendo a Pr[> F] < 0,05 ao nível de 

significância α = 5%, demonstrando inexistência de homogeneidade de variância. Os 

índices obtidos foram 0,048 e 0,036, respectivamente, mas pelo fato de constituírem 

dois indicadores vinculados à variável dependente no modelo teórico, sua 
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significância no teste de Levene é desprezível e, assim, não foram excluídas do 

modelo.   

 

Tabela 12:  
Teste de homogeneidade de variâncias  

CONSTRUTOS INDICADORES 
LEVENE 

STATISTIC 
DF2 SIG. 

ACESSO INFRAEST 1,025 106 0,314 

ACESSO LOCALI 0,003 106 0,960 

ACESSO MENSALI 1,229 106 0,270 

ACESSO AMPLITU 2,69 106 0,104 

ACESSO FINANC 1,631 106 0,204 

ACESSO AVALMEC 3,514 106 0,064 

ACESSO DURACAO 3,453 106 0,066 

ACESSO VALORICUR 0,767 106 0,383 

ACESSO VESTIB 0,035 106 0,852 

FUNDAMENTO RECTEC 0,044 106 0,835 

FUNDAMENTO AMBCOM 0,561 106 0,456 

FUNDAMENTO DIRETR 0,228 106 0,634 

FUNDAMENTO INTERDIS 1,124 106 0,291 

FUNDAMENTO METODOL 0,655 106 0,420 

FUNCIONAMENTO ACEGRE 0,103 106 0,749 

FUNCIONAMENTO RESPEI 5,285 106 0,023 

FUNCIONAMENTO OFERPOS 0,072 106 0,789 

FUNCIONAMENTO EXTENS 5,335 106 0,023 

PERCEPTIVIDADE EXCLUS 1,36 106 0,246 

PERCEPTIVIDADE ORGUL 2,389 106 0,125 

PERCEPTIVIDADE PRESTI 1,124 106 0,291 

PERCEPTIVIDADE POSICIO 0,061 106 0,805 

VISIB INSTITUCIONAL IMAG 0,444 106 0,506 

VISIB INSTITUCIONAL MARCA 0,008 106 0,927 

VICOS INSTITUCIONAL PORTSER 2,092 106 0,151 

VICOS INSTITUCIONAL PROMES 4,525 106 0,036 

VICOS INSTITUCIONAL TRANSP 1,464 106 0,229 

VICOS INSTITUCIONAL POSGRAD 0,132 106 0,717 

VICOS INSTITUCIONAL CAPAINV 3,99 106 0,048 

VICOS INSTITUCIONAL SERVUTEIS 0,279 106 0,599 

VICOS INSTITUCIONAL VOLALUNOS 0,016 106 0,899 

RAPPORT AJUSOC 0,045 106 0,832 

RAPPORT ACOLHE 1,341 106 0,249 

RAPPORT MIDIA 0,139 106 0,711 

Fonte: elaborada pelo autor 
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4.2.3  Análise da normalidade 

 

Considerando que as observações retiradas da população estudada 

apresentavam uma distribuição desconhecida, realizou-se o teste de normalidade de 

Kolmogorov-Smirnov, para verificar se a distribuição de probabilidade do conjunto de 

dados, composto pelas variáveis dependentes, estava aproximada da distribuição 

normal.  

O teste de Kolmogorov - Smirnov foi utilizado para avaliar as hipóteses:  

- Ho: os dados têm uma distribuição normal 

- H1: os dados não têm uma distribuição normal 

 Os resultados obtidos, destacados na Tabela 13, demonstram que nenhuma 

variável mensurada apresenta distribuição normal. Os parâmetros utilizados para tal 

avaliação consideram o nível de significância de 5%. Como todos os indicadores 

ficaram com índice menor que 5%, detectou-se que o conjunto de dados não 

apresentou distribuição normal, justificando assim o uso do software PLS-PM para 

as análises do MEE (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014). 

Tabela 13:  
Teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov 

Construto Variável n Média 
Desvio 
Padrão 

Absoluto KS sig. 

ACESSO INFRAEST 108 5,59 1.583 0,25 2.595 p<0,01 

ACESSO LOCALI 108 5,81 1.505 0,262 2.722 p<0,01 

ACESSO MENSALI 108 5,56 1.383 0,191 1.983 p<0,01 

ACESSO AMPLITU 108 5,69 1.358 0,231 2.396 p<0,01 

ACESSO FINANC 108 5,4 2.028 0,257 2.676 p<0,01 

ACESSO AVALMEC 108 5,79 1.395 0,246 2.555 p<0,01 

ACESSO DURACAO 108 5,69 1.357 0,2 2.081 p<0,01 

ACESSO VALORICUR 108 5,66 1.348 0,221 2.294 p<0,01 

ACESSO VESTIB 108 5,56 1.585 0,249 2.591 p<0,01 

FUNDAMENTO RECTEC 108 5,14 1.513 0,178 1.853 p<0,01 

FUNDAMENTO AMBCOM 108 5,25 1.595 0,227 2.361 p<0,01 

FUNDAMENTO DIRETR 108 6,55 0,999 0,425 4.418 p<0,01 

FUNDAMENTO INTERDIS 108 5,56 1.423 0,203 2.115 p<0,01 

FUNDAMENTO METODOL 108 5,56 1.429 0,249 2.590 p<0,01 

FUNCIONAMENTO ACEGRE 108 4,21 2.083 0,138 1.433 p<0,04 

FUNCIONAMENTO RESPEI 108 5,81 1.482 0,293 3.044 p<0,01 

FUNCIONAMENTO OFERPOS 108 4,27 2.182 0,166 1.725 p<0,01 

FUNCIONAMENTO EXTENS 108 4,55 1.871 0,179 1.865 p<0,01 

PERCEPTIVIDADE EXCLUS 108 4,94 1.634 0,176 1.830 p<0,01 

PERCEPTIVIDADE ORGUL 108 5,56 1.369 0,227 2.355 p<0,01 
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PERCEPTIVIDADE PRESTI 108 5,46 1.363 0,199 2.073 p<0,01 

PERCEPTIVIDADE POSICIO 108 5,49 1.350 0,203 2.105 p<0,01 

VISIB INSTITUCIONAL IMAG 108 5,91 1.242 0,233 2.426 p<0,01 

VISIB INSTITUCIONAL MARCA 108 5,74 1.349 0,206 2.139 p<0,01 

VICOS INSTITUCIONAL PORTSER 108 5 1.600 0,194 2.021 p<0,01 

VICOS INSTITUCIONAL PROMES 108 5,94 1.396 0,25 2.598 p<0,01 

VICOS INSTITUCIONAL TRANSP 108 5,93 1.563 0,269 2.794 p<0,01 

VICOS INSTITUCIONAL POSGRAD 108 4,48 1.912 0,172 1.785 p<0,01 

VICOS INSTITUCIONAL CAPAINV 108 5,16 1.686 0,185 1.923 p<0,01 

VICOS INSTITUCIONAL SERVUTEIS 108 5,48 1.308 0,219 2.275 p<0,01 

VICOS INSTITUCIONAL VOLALUNOS 108 5,07 1.471 0,147 1.523 p<0,02 

RAPPORT AJUSOC 108 5,14 1.591 0,169 1.754 p<0,01 

RAPPORT ACOLHE 108 5,6 1.367 0,207 2.153 p<0,01 

RAPPORT MIDIA 108 4,87 1.612 0,199 2.065 p<0,01 

 
       

  Fonte: dados da pesquisa 

 

Realizando-se a análise dos valores de média de respostas obtidas para os 

34 indicadores estudados, identificou-se que o indicador que obteve a menor média 

(4,21) nas indicações realizadas pelos respondentes, na escala de 1 a 7, foi o 

atributo de funcionamento: ACEGRE - Acompanhamento de egressos para 

identificar o nível de empregabilidade. Isso revela que há um grupo significativo de 

respondentes que tendem a discordar deste atributo como um elemento de 

atratividade institucional. 

A análise preliminar permite inferir que, no país, as IES privadas não 

costumam possuir programas de acompanhamento de egressos efetivamente 

inseridos nas suas ações de gestão. Dessa forma, esse item, mesmo sendo 

intuitivamente considerado um atributo de valor de atratividade, parece não ser visto 

com tal.   

 De outro lado, o indicador com a maior média (6,55) foi o atributo de 

fundamento: DIRETR - Conformidade com as diretrizes curriculares do MEC, 

indicando plena consciência dos gestores respondentes sobre a importância de 

obediência às regras do sistema educacional do país. É possível questionar o seu 

valor intrínseco como elemento de atratividade ou como elemento de 

compulsoriedade para manter a IES no mercado do ensino superior do país, já que, 

de fato, autorização, reconhecimento e recredenciamento dos cursos pelo MEC são 

indispensáveis à operação das instituições, mas não necessariamente determinam 
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sua atratividade, como ação da gestão educacional.  Imagina-se que a atratividade 

esteja, nesse caso, mais ligada à alta classificação dos cursos pelo MEC, em função 

da obediência às regras, do que simplesmente pelo fato de serem essas regras 

obedecidas.  A mais alta classificação daria mais visibilidade dos cursos diante dos 

candidatos, ajudando assim na atratividade institucional. 

4.3  A avaliação dos modelos teóricos linear e concorrente  

 

A validação prévia da qualidade dos dados obtidos na pesquisa torna possível 

a avaliação dos modelos teórico linear e concorrente de atributos de valor de 

atratividade. A avaliação dos modelos foi realizada por meio do software PLS-PM 

2.0M3.  

 

4.3.1 O modelo teórico linear 

 

Inicialmente, realizou-se a avaliação do modelo linear, mostrado na Figura 6. 

Os cálculos que demonstram o comportamento dos parâmetros e indicadores 

constitutivos do modelo envolvem as correlações entre os indicadores e construtos, 

confirmadas pelos coeficientes de determinação de Pearson (R2), relacionados à 

qualidade do modelo.  O modelo indica ainda a variância da variável dependente, 

explicada pela variável independente e o coeficiente de caminho da regressão linear 

entre os construtos. Todos os indicadores já estão ajustados nos devidos construtos, 

considerando a etapa de validação de conteúdo realizada e respeitando a 

distribuição, apresentada na Tabela 7.  
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Figura 6 – Representação gráfica do modelo teórico de mensuração linear e resultados estatísticos obtidos com o uso do software PLS-PM 2.0M3 
Fonte: dados da pesquisa 
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O modelo primário, denominado modelo teórico linear, mostrado na Figura 6, 

foi submetido a análises vinculadas a ajustes de modelos. O resultado dessas 

análises está explicitado na Tabela 14. Para tanto, primeiramente, realizou-se a 

avaliação do modelo de mensuração para, então, realizar-se a avaliação dos 

caminhos. 

Tabela 14: 
 Valores da qualidade de ajuste do MEE:  

Construtos AVE 
Confiabilidade 

composta 
R2 

Alfa de 
Conbac

h 

Comunali
dade  

Redundâ
ncia 

ATRIBUTOS DE 
ATRATIVIDADE 

0,509 0,911 0,640 0,891 0,509 0,324 

Atributos de Rapport 0,631 0,836 0,787 0,705 0,631 0,496 

Atributos de Viçosidade 
Institucional 

0,539 0,890 0,955 0,856 0,539 0,514 

ATRIBUTOS INTANGÍVEIS 0,661 0,921 0,644 0,896 0,661 0,425 

Atributos de Visibilidade 
Institucional 

0,799 0,888 0,770 0,749 0,798 0,611 

Atributos de Perceptividade 0,725 0,913 0,945 0,872 0,725 0,684 

ATRIBUTOS TANGÍVEIS 0,372 0,910   0,894 0,371   

Atributos de Acesso 0,380 0,842 0,851 0,790 0,379 0,314 

Atributos de 
Funcionamento 

0,480 0,780 0,629 0,625 0,477 0,298 

Atributos de Fundamento 0,631 0,895 0,835 0,850 0,631 0,524 

Fonte: dados da pesquisa 
 

      É importante notar que a validação do modelo primário refere-se à validação 

de modelo inicialmente imaginado como aditivo. Nesse caso, imagina-se que a 

construção da atratividade institucional é realizada por meio da consolidação 

gradativa dos atributos de valor tangíveis que, à sua dinâmica, iriam consolidando os 

atributos de valor intangíveis.  Dessa forma, a atratividade institucional seria 

resultante da construção linear dos atributos de valor tangíveis na instituição e que 

determinariam a força dos intangíveis, os quais se apresentam como fundamento da 

atratividade da instituição. É nesse sentido que é feita preliminarmente a avaliação 

do comportamento da variância dos dados obtidos e dos construtos propostos. 

Nessa linha de raciocínio, o primeiro elemento da avaliação do modelo de 

mensuração está associado à variância média extraída (AVE). O critério para 

validação dos índices vinculados à AVE dita que esta deve ser maior que 0,50 (AVE 

> 0,50), para demonstrar uma convergência satisfatória na correlação entre as 

variáveis e seus respectivos construtos.  Em outras palavras, a AVE calculada 

demonstra que o construto é capaz de explicar, em média, mais da metade da 

variação dos seus indicadores (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014). 
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Na Tabela 14, três atributos apresentaram índices de AVE próximos de 0,50: 

os atributos tangíveis (0,372), os atributos de acesso (0,380) e os atributos de 

funcionamento (0,480). Apesar de não terem atingido a carga 0,50, considerou-se 

que o modelo deveria manter sua formatação original. A lógica empregada foi a de 

que a qualidade dos dados obtidos na avaliação preliminar, a proximidade de 0,50 

das cargas obtidas para os três construtos e, especialmente, os propósitos da 

pesquisa não intencionaram maximizar o modelo teórico, mas sim, propor a 

discussão acerca dos indicadores que menos contribuíram para sua formatação, 

sendo, portanto, justificada a decisão.  Eliminou-se, nessa etapa, a realização de 

ajustes, com a exclusão de indicadores que possam comprometer considerações 

teóricas importantes vinculadas aos atributos de valor de atratividade de IES 

privadas brasileiras (Bagozzi & Yi, 1988). 

O segundo passo da abordagem estatística foi a análise de consistência 

interna e a confiabilidade composta do modelo, que está relacionada à confiabilidade 

dada aos indicadores componentes de cada construto. Em outros termos, a 

determinação da consistência interna e confiabilidade composta quantifica se o 

conjunto de indicadores está medindo bem o construto apresentado. A consistência 

interna é obtida tradicionalmente pelo Alfa de Cronbach. Hair, Hult, Ringle e Sarstedt 

(2014) recomendam que os valores do Alfa de Cronbach se apresentem entre 0,60 e 

0,70, para serem considerados adequados em pesquisas exploratórias. No modelo 

avaliado, todos os atributos presentes obtiveram valores entre 0,625 (atributos de 

funcionamento) e 0,896 (atributos intangíveis), demonstrando que o conjunto de 

indicadores utilizado está medindo de forma satisfatória cada construto proposto. 

Os resultados obtidos pela análise da confiabilidade composta devem estar 

concentrados entre 0,70 e 0,90, para serem considerados satisfatórios em pesquisas 

exploratórias (Hair et al, 2014). No modelo avaliado, todos os atributos presentes 

obtiveram valores entre 0,780, e 0,921. Dessa forma, tanto os resultados obtidos na 

análise de consistência interna, quanto os de confiabilidade composta demonstraram 

que as respostas obtidas nos resultados da pesquisa são confiáveis e que não 

existem vieses na amostra. 

 A matriz de correlação entre os construtos, na Tabela 15, demonstra que os 

resultados apresentados na Tabela 14 indicam ser os valores obtidos em cada 

construto positivos e significantes.  
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Tabela 15: Matriz de Correlação entre os construtos:  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-ATRIBUTOS DE 
ATRATIVIDADE 

1                   

2-ATRIBUTOS 
INTANGÍVEIS 

0,799 1                 

3-ATRIBUTOS 
TANGÍVEIS 

0,889 0,802 1               

4-Atributos de 
Acesso 

0,771 0,748 0,922 1             

5-Atributos de 
Funcionamento 

0,712 0,644 0,793 0,633 1           

6-Atributos de 
Fundamento 

0,858 0,707 0,913 0,739 0,622 1         

7-Atributos de 
Perceptividade 

0,824 0,972 0,800 0,725 0,648 0,724 1       

8- Atributos de 
Rapport 

0,886 0,619 0,768 0,612 0,593 0,811 0,661 1     

9-Atributos de 
Visibilidade 
Institucional 

0,606 0,877 0,663 0,662 0,520 0,543 0,740 0,421 1   

10-Atributos de 
Viçosidade 
Institucional 

0,977 0,820 0,877 0,784 0,712 0,815 0,835 0,768 0,643 1 

       Fonte: dados da pesquisa 

 

Após a avaliação do modelo de mensuração, procedeu-se à análise do modelo 

estrutural, representado pelo modelo de caminhos. A Figura 7 demonstra as 

relações de causalidade entre construtos independentes e dependentes. Pode-se 

também nominar os construtos independentes como sendo aqueles que predizem 

outros construtos, os quais são definidos como variáveis latentes exógenas. Os 

construtos dependentes, que apresentam pelo menos uma relação causal com 

outros construtos, são definidos como variáveis latentes endógenas (Hair, Black, 

Babin, Anderson, & Tatham, 2009). 
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Figura 7 – Representação gráfica do modelo de caminhos linear e resultados estatísticos obtidos com o uso do software PLS-PM 2.0M3 
Fonte: dados da pesquisa 
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Para verificação da solidez do modelo, realizou-se o teste t de Student. O 

software Smart PLS-PM 2.0M3 realiza os cálculos para testes t entre os valores 

originais dos dados e os obtidos pela técnica de reamostragem, para cada relação 

de correlação entre os construtos e indicadores e para cada relação entre os 

construtos (Ringle, Silva, & Bido, 2014). Para o teste da significância das relações 

apontadas, usou-se a técnica de reamostragem ou bootstrapping e, para esta 

pesquisa, com um total de respondentes de 108 gestores, utilizaram-se 200 

repetições de bootstrap. Realizados esses processamentos, obtiveram-se os valores 

do teste presentes na Figura 7, resultante da aplicação do MEE.  

 O relatório apresentado na Tabela 16 demonstra, na coluna com os valores 

do teste t, que todas as relações observadas nas hipóteses testadas com base no 

modelo linear estudado foram aceitas. Considerando que Hair, Hult, Ringle e 

Sarstedt (2014) afirmam que os valores dos coeficientes para identificar a existência 

da relação entre os construtos devem estar acima de 2,58 para significância de 1%, 

os dados do modelo testado mostram uma forte relação entre os construtos, ao 

demonstrar que o menor valor obtido para o teste t foi 17,587. 

Tabela 16: 
 Relatório de caminhos obtido do MEE linear:  

Hipótese 
Relação 
esperada 

Caminho estrutural 
Carga 
original 

Média das 
200 

repetições 
bootstrap 

Erro 
padrão 

Teste t Sig. Hipótese 

H1a + 
ATRIBUTOS TANGÍVEIS -> 
Atributos de Acesso 

0,922 0,922 0,028 33,294 
p<1% Aceita 

H1b + 
ATRIBUTOS TANGÍVEIS -> 
Atributos de Fundamento 

0,913 0,912 0,022 41,939 
p<1% Aceita 

H1c + 
ATRIBUTOS TANGÍVEIS -> 
Atributos de Funcionamento 

0,793 0,797 0,044 18,145 
p<1% Aceita 

H2a + 

ATRIBUTOS INTANGÍVEIS -
> Atributos de Visibilidade 
Institucional 

0,878 0,871 0,044 20,127 
p<1% Aceita 

H2b + 
ATRIBUTOS INTANGÍVEIS -
> Atributos de Perceptividade 

0,972 0,972 0,007 144,812 
p<1% Aceita 

H3 + 
ATRIBUTOS TANGÍVEIS -> 
ATRIBUTOS INTANGÍVEIS 

0,802 0,801 0,046 17,587 
p<1% Aceita 

H4 + 

ATRIBUTOS INTANGÍVEIS -
> ATRIBUTOS DE 
ATRATIVIDADE 

0,799 0,795 0,044 18,277 
p<1% Aceita 

H5a  + 

ATRIBUTOS DE 
ATRATIVIDADE -> Atributos 
de Rapport 

0,886 0,886 0,028 31,517 
p<1% Aceita 

H5b  + 

ATRIBUTOS DE 
ATRATIVIDADE -> Atributos 
de Viçosidade Institucional 

0,977 0,977 0,005 188,658 
p<1% Aceita 

 
                

Fonte: dados da pesquisa       
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Na avaliação do modelo estrutural, os coeficientes de determinação de 

Pearson (R²) indicam a qualidade do modelo ajustado, pela variância explicada, que 

é a porcentagem de variância da variável dependente que é explicitada pela variável 

independente ou latente (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 2009). 

No que diz respeito às ciências socais e comportamentais, Cohen (1988) 

destaca que os valores de R² de 0,26, 0,13 e 0,02 são classificados como 

indicadores de efeito grande, médio e pequeno, respectivamente. Na validação do 

presente modelo da pesquisa, todos os dados apresentaram valor acima de 0,64, 

conforme descrito na Tabela 17, sendo considerados indicadores de efeito grande. 

Destaque-se que os valores obtidos em R² foram obtidos sem que nenhuma 

maximização fosse realizada no modelo pela exclusão de indicadores dos 

construtos. 

 

Tabela 17: 
Valores de R2 obtidos do modelo MEE linear:  

Construtos R2 

ATRIBUTOS DE ATRATIVIDADE 0,640 

Atributos de Rapport 0,787 

Atributos de Viçosidade Institucional 0,955 

ATRIBUTOS INTANGÍVEIS 0,644 

Atributos de Visibilidade Institucional 0,770 

Atributos de Perceptividade 0,945 

ATRIBUTOS TANGÍVEIS   

Atributos de Acesso 0,851 

Atributos de Funcionamento 0,629 

Atributos de Fundamento 0,835 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

As constatações apresentadas permitem afirmar que o modelo linear proposto, 

está validado.  Nesse modelo, os atributos de valor tangíveis alinham-se para, por 

meio dos intangíveis, construírem a atratividade institucional (Figura 7). A variável 

independente, que corresponde aos atributos intangíveis, explica 64% da variância 

existente na variável dependente, que corresponde aos atributos de atratividade.  
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4.4  O modelo teórico concorrente 

 

A análise dos resultados realizada até essa etapa permitiu a confirmação do 

modelo teórico linear proposto. Porém, como já apresentado, realizou-se também a 

validação para o modelo concorrente, cuja concepção (concorrencial) tem sido 

recomendada pela literatura especializada (Hair, Black, Babin, Anderson, & Tatham, 

2009). A hipótese considerada é de que os construtos dos atributos intangíveis e 

tangíveis concorrem simultaneamente para a construção da atratividade 

institucional.  

A principal razão para o teste do modelo com concepção conceitual distinta se 

deve à possibilidade racional de se encontrar novos coeficientes de determinação de 

Pearson (R²), que indiquem uma qualidade melhor para o modelo, isto é, um formato 

distinto de justaposição e concorrência dos construtos, no qual as variáveis 

independentes (atributos tangíveis e atributos intangíveis) pudessem explicar ainda 

melhor as variáveis dependentes (atributos de atratividade). 

O modelo de construtos concorrenciais possibilitou a testagem das hipóteses 

apresentadas na seção 2.3.3.  

Na Figura 8, segue o modelo concorrente de mensuração gerado por meio do 

software PLS-PM 2.0M3, com a devida alocação dos indicadores nos construtos, 

considerando a etapa de validação de conteúdo realizada e respeitando a 

distribuição apresentada na Tabela 7. Também se destaca que o resultado dos 

valores da qualidade de ajuste do modelo de mensuração apresentados na seção 

anterior demonstram que nenhum indicador deve ser excluído para a avaliação do 

modelo de caminhos. 
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Figura 8 – Representação gráfica do modelo de mensuração concorrente e resultados estatísticos obtidos com o uso do software PLS-PM 2.0M3 
Fonte: dados da pesquisa 
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Os resultados obtidos nesse processo de validação permitem identificar se, 

efetivamente, o modelo linear ou o modelo concorrencial explicam melhor a 

variância do construto atributos de atratividade, possibilitando ampliar a contribuição 

teórica da pesquisa. 

Após a avaliação do modelo de mensuração, procedeu-se à análise do 

modelo estrutural, representado pelo modelo de caminhos. A Figura 10 demonstra 

as relações de causalidade entre construtos independentes e dependentes. 

Novamente utilizando-se o software Smart PLS-PM 2.0M3, foram realizados 

os cálculos para testes t entre os valores originais dos dados e os obtidos pela 

técnica de reamostragem, para cada relação de correlação entre os construtos e 

indicadores e para cada relação entre os construtos. Para o teste da significância 

das relações apontadas, usou-se a técnica de reamostragem ou bootstrapping com 

200 repetições de bootstrap (Ringle, Silva, & Bido, 2014). 

A partir dos valores assim calculados, obteve-se o modelo mostrado na Figura 

9, utilizando-se o MEE para determinação desse modelo concorrente. 
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Figura 9 – Representação gráfica do modelo de caminhos concorrentes e resultados estatísticos obtidos com o uso do software PLS-PM 2.0M3 
Fonte: dados da pesquisa 
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Na análise do modelo estrutural concorrente, representado pelo modelo de 

caminhos disposto na Figura 9 e no relatório de caminhos da Tabela 18, observa-se 

que as hipóteses testadas com base na concepção desse modelo concorrencial 

também foram aceitas. Enfatiza-se, nesse caso, que foram levadas em consideração 

as afirmações de Hair, Hult, Ringle e Sarstedt (2014) sobre os valores dos 

coeficientes que, para identificar a existência da relação entre os construtos, devem 

estar acima de 2,58, para significância de 1%. É importante destacar que o menor 

valor obtido para o teste t na avaliação do modelo concorrencial foi 3,098 para a 

hipótese testada H4: há uma relação positiva e significante entre atributos intangíveis 

e atributos de atratividade.  

 

Tabela 18: 
 Caminhos obtidos pelo MEE na concepção de modelo concorrente 

Hipótese 
Relação 
esperada 

Caminho estrutural 
Carga 
original 

Média das 200 
repetições 
bootstrap 

Erro 
padrão 

Teste t Sig. 

H1a + 
ATRIBUTOS TANGÍVEIS 
-> Atributos de Acesso 

0,920 0,919 0,030 30,611 
p<1% 

H1b + 

ATRIBUTOS TANGÍVEIS 
-> Atributos de 
Funcionamento 

0,793 0,801 0,038 21,065 
p<1% 

H1c + 

ATRIBUTOS TANGÍVEIS 
-> Atributos de 
Fundamento 

0,916 0,918 0,016 56,505 
p<1% 

H2a + 

ATRIBUTOS 
INTANGÍVEIS -> Atributos 
de Visibilidade 
Institucional 

0,879 0,873 0,039 22,427 

p<1% 

H2b + 

ATRIBUTOS 
INTANGÍVEIS -> Atributos 
de Perceptividade 

0,971 0,971 0,007 134,590 
p<1% 

H3.1 + 

ATRIBUTOS TANGÍVEIS 
-> ATRIBUTOS DE 
ATRATIVIDADE 

0,700 0,716 0,063 11,103 
p<1% 

H4 + 

ATRIBUTOS 
INTANGÍVEIS -> 
ATRIBUTOS DE 
ATRATIVIDADE 

0,238 0,223 0,073 3,239 

p<1% 

H5a  + 

ATRIBUTOS DE 
ATRATIVIDADE -> 
Atributos de Rapport 

0,889 0,890 0,024 37,493 
p<1% 

H5b  + 

ATRIBUTOS DE 
ATRATIVIDADE -> 
Atributos de Viçosidade 
Institucional 

0,976 0,976 0,005 188,409 

p<1% 

Fonte: elaborada pelo autor com dados da pesquisa 
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A Tabela 19 mostra o resultado da análise de qualidade do modelo 

concorrente, à luz da variância explicada.  Nessa análise de relações de causalidade 

entre construtos independentes e dependentes, todos os coeficientes de 

determinação de Pearson (R²) apresentaram valor acima de 0,62, sendo 

considerados indicadores de efeito grande. O critério utilizado para a análise foi o de 

Cohen (1988), já citado na análise do modelo linear anterior, no qual se destaca que 

os valores de R² obtidos (0,26, 0,13 e 0,02) são classificados como indicadores de 

efeito grande, médio e pequeno, respectivamente.  

 

Tabela 19: 
 Valores de R2 obtidos do MEE na concepção do modelo concorrente  

Construtos R2 

ATRIBUTOS DE ATRATIVIDADE 0,814 

Atributos de Rapport 0,790 

Atributos de Viçosidade Institucional 0,976 

ATRIBUTOS INTANGÍVEIS Ø 

Atributos de Visibilidade Institucional 0,774 

Atributos de Perceptividade 0,943 

ATRIBUTOS TANGÍVEIS Ø 

Atributos de Acesso 0,846 

Atributos de Funcionamento 0,628 

Atributos de Fundamento 0,840 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Considerando as análises realizadas para os dois modelos teóricos testados, o 

linear e o concorrente, pode-se afirmar que os dois modelos estão validados. Porém, 

é preciso salientar que a porcentagem de variância da variável dependente, que é 

explicada pela variável independente (latente), é mais significativa para o modelo 

concorrente. O modelo linear apresentou um coeficiente de determinação de 

Pearson (R²) igual a 0,640, enquanto o modelo concorrente apresentou o coeficiente 

0,814. Dessa forma, as variáveis independentes, que são os atributos tangíveis e 

intangíveis, explicam, em conjunto, 81% da variância existente na variável 

dependente, que corresponde aos atributos de atratividade.  Isso garante a opção 

para análise e discussão do comportamento dos construtos e indicadores 

associados ao modelo teórico e escala de atributos de valor de atratividade 

concorrente. 
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4.5  Análise e Discussão dos Resultados 

 

O modelo teórico e a escala de atributos de valor de atratividade de IES 

privadas brasileiras proposto e testado nessa pesquisa foi concebido com base na 

literatura especializada e, para a sua validação, seguiu as orientação de DeVellis 

(2003). O modelo teórico ficou composto por três construtos de segunda ordem, sete 

construtos de primeira ordem e 34 indicadores. Os dados foram obtidos a partir de 

108 questionários respondidos por gestores educacionais atuantes no cenário 

nacional e os resultados foram obtidos utilizando-se a análise multivariada e a 

metodologia da modelagem de equações estruturais, com os softwares SPSS e 

PLS-PM 2.0M3 (Partial Least Squares - Path Model).  

Devido à boa qualidade dos dados obtidos e considerando-se que o objetivo da 

pesquisa não prioriza a maximização do modelo, mas sim validar sua constituição e 

forma, optou-se por não realizar a validação convergente e discriminante em ambos 

os modelos. Acredita-se que, desta forma, os modelos validados possam contribuir 

para a prática gerencial e a inovação nos processos de gestão e posicionamento de 

IES privadas brasileiras. Nessa linha, é importante discutir e chamar a atenção ainda 

para alguns aspectos dos modelos e seus construtos, que se reputa serem de 

grande importância.    

De toda forma, para garantir encadeamento didático e maior parcimônia no 

modelo teórico dos atributos de valor de atratividade de IES privadas brasileiras, 

mesmo com as visíveis perdas sob o ponto de vista teórico e seguindo as 

orientações de Ringle, Silva e Bido (2014) e Da Silva e Lopes (2014), na seção 4.6 

são apresentados também os resultados obtidos pela validação convergente e 

discriminante dos dados. 

 

4.5.1  Comportamento dos construtos e indicadores do modelo teórico 

 

Os resultados obtidos demonstraram que os dois modelos foram validados 

estatisticamente. As variáveis independentes do modelo teórico concorrente, porém, 

apresentaram maior poder de explicação da variância existente na variável 

dependente.  Desta forma, esse modelo foi escolhido para a discussão 

individualizada sobre o comportamento dos seus construtos e indicadores.  
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4.5.1.1 Construto de Segunda Ordem: Atributos Tangíveis 

 

Os atributos tangíveis são compostos por três construtos de primeira ordem: 

atributos de acesso, de fundamento e de funcionamento, contendo 18 indicadores 

no todo. 

 Quando observados os resultados preliminares da análise dos indicadores 

dos atributos tangíveis, verifica-se que todos os 18 indicadores apresentaram 

ausência de multicolinearidade, levando-se em conta as orientações de Hair, Hult, 

Ringle e Sarstedt (2014), que alegam que os indicadores que apresentam uma 

colinearidade menor que 10 (VIF < 10) demonstram ausência de multicolinearidade. 

 Os resultados obtidos no teste de homogeneidade de variâncias 

demonstraram que os indicadores RESPEI - Egressos respeitados pela sociedade e 

EXTENS - Oferta de cursos de extensão focados nos egressos, integrantes do 

construto funcionamento, apresentaram o índice 0,023, sem a caracterização da 

homogeneidade de variâncias. Dessa forma, realizou-se teste para verificação do 

índice de correlação entre os indicadores, sendo obtido o resultado r-0,251.  Esse 

valor é considerado um índice de correlação baixa e, por isso, mantiveram-se 

validados os dois indicadores no construto atributos tangíveis. 

 Na análise do modelo de mensuração, conforme demonstrado na Tabela 20, 

os índices de variância média extraída (AVE) dos atributos tangíveis (Acesso e 

Funcionamento) ficaram abaixo de 0,50, caracterizando uma convergência de 

correlação entre as variáveis aquém da sugerida como satisfatória entre os 

indicadores e respectivos construtos. Desta forma, destaca-se que o modelo 

manteve sua formatação original, tendo em vista a qualidade dos dados obtidos na 

avaliação preliminar.  Eliminou-se, assim, a realização de ajustes, com a exclusão de 

indicadores que pudessem comprometer considerações teóricas importantes 

vinculadas aos atributos de valor de atratividade de IES privadas brasileiras. 

(Bagozzi & Yi, 1988). 
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Tabela 20: 
Valores da qualidade de ajuste do MEE do construto de 2ª ordem: atributos 
tangíveis 

Construtos AVE 
Confiabilidade 

composta 
R2 

Alfa de 
Cronbac

h 

Comunali
dade  

Redundâ
ncia 

ATRIBUTOS TANGÍVEIS 0,372 0,910   0,894 0,371   

Atributos de Acesso 0,380 0,842 0,851 0,790 0,379 0,314 

Atributos de 
Funcionamento 

0,480 0,780 0,629 0,625 0,477 0,298 

Atributos de Fundamento 0,631 0,895 0,835 0,850 0,631 0,524 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

Observando a contribuição da variância de cada indicador para a constituição 

dos atributos tangíveis, os indicadores que menos contribuíram para a composição 

dos atributos de acesso foram: FINANCI - Oferecimento do Fundo de Financiamento 

Estudantil – FIES e LOCALI - Localização da IES [distribuição física das unidades da 

IES].  

 A variância do indicador FINANCI contribuiu com 46% para a composição dos 

atributos de acesso e LOCALI com 44%.  

 No outro lado do espectro, os indicadores DURAÇAO (Tempo de duração do 

curso e investimento necessário exigido) e AMPLITU (cursos que apresentem 

amplitude de possibilidades de atuação profissional) contribuíram com 77% e 74%, 

respectivamente. 

 Um dos elementos mais determinantes de atratividade para a inserção de 

uma IES no mercado é seu local de operação. É de se estranhar, portanto, o baixo 

valor do atributo de Acesso (indicador LOCALI) na pesquisa. A razão do baixo índice 

desse indicador possivelmente está associada ao perfil demográfico das IES 

respondentes, em que cerca de 80% possuem menos de 6.000 alunos. Em primeiro 

lugar, é importante considerar o público-alvo mais comumente pretendido pelas 

respondentes. Pequenas IES privadas, em geral, orientam-se para públicos no topo 

da pirâmide, isto é, de maior poder econômico. Para o público desse perfil de 

instituição, elementos ligados à localização, como estar próxima a linhas de ônibus 

ou a estações de metrô, tem menor importância.  

Em segundo lugar, IES com maior quantidade de alunos e com estratégias de 

comunicação, com foco em massificação de público, demonstram maior 

preocupação com os pontos onde o serviço será oferecido. Nessa pesquisa, porém, 

21 IES (20%) informaram possuir mais de 6.000 alunos matriculados. Desta forma, 
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as IES com menos de 6.000 estudantes podem ter influenciado a caracterização do 

indicador LOCALI como atributo de valor de atratividade. 

 O indicador FINANCI (disponibilização do Fundo de Financiamento Estudantil) 

também teve pouca contribuição na constituição do construto atributos de acesso. A 

possível justificativa está associada, especialmente, à crise econômica pela qual o 

Brasil está passando, desde 2014. Cortes para novos contratos do Fundo de 

Financiamento Estudantil– FIES e as novas regras definidas, especialmente no 

primeiro semestre de 2015, fizeram com que as IES já não contassem mais com 

esse fator como sendo importante para a geração da atratividade. As informações 

do MEC (FNDE, 2016) demonstram que a diferença no número de contratos novos 

fechados pelo FIES entre o primeiro semestre de 2014 e o primeiro semestre de 

2015 reduziu-se em 50% (para cerca de 252.000 bolsas). Em 2016, no primeiro 

semestre, o FIES continuou nos mesmos patamares reduzidos de 2015, tornando o 

FIES uma ineficiente fonte de atratividade para a instituição.  

Outra possibilidade de explicação está vinculada à definição atribuída ao 

indicador, disponibilizada no questionário de pesquisa, que poderia ter sugerido 

interpretações distorcidas, vinculando a capacidade de financiamento e 

investimentos da IES como fator de atratividade pela facilitação de acesso à 

instituição e não apenas ao FIES.  Essa interpretação poderia gerar respostas que 

contemplariam maior contribuição desse indicador ao construto atributos de acesso.  

 É de se notar que, na Figura 9, além do indicador Qualidade - AVALMEC, os 

indicadores Prazo - DURAÇAO (Tempo de duração do curso e dos investimentos) e 

Usabilidade - AMPLITU (Oferecimento de cursos com amplitude no mercado de 

trabalho) foram os que mais pontuação receberam em relação aos outros 

indicadores, para a composição do construto Atributos de Acesso.  É possível inferir 

que o aluno busca uma boa relação entre custo e benefício, quando para ele importa 

cursos rápidos, de baixo custo e que tenham a maior possibilidade de aplicação ou 

uso no mercado de trabalho. Instituições que conseguem obter esse equilíbrio, 

certamente, estarão entregando maior valor ao prospecto, aumentando seu poder 

sobre a decisão de adesão do aluno à sua proposta.  

Considerando essa premissa, especialmente no que se refere a tempo de 

duração de curso e correspondente investimento, é importante salientar que o MEC 

possibilita, além dos cursos de graduação com graus de bacharelado e licenciatura, 

o oferecimento de cursos superiores de graduação tecnológicos, de curta duração. 
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(MEC, 2015). Os cursos de graduação tecnológicos em nível superior parecem 

ajustar-se muito bem a esse requisito de demanda do aluno prospectivo. De fato, a 

demanda por tais cursos tem crescido verticalmente, desde sua implantação em 

2006, representando já 13,6% do número de matrículas na educação superior no 

país (Brasil, 2015). Além do tempo reduzido para obtenção do grau, esse tipo de 

curso leva a uma rápida qualificação profissional para o mercado de trabalho, 

abrindo a possibilidade, de um lado, de retorno mais rápido dos investimentos e de 

outro, do retorno aos bancos escolares para amplitude cultural e complemento de 

grau, com aproveitamento dos créditos realizados no curso de curta duração (MEC, 

2015). 

 É importante destacar que esses dois indicadores de maior contribuição ao 

construto Atributos de Acesso já têm sido percebidos como tal pelas IES e pelo 

Governo, que já disciplinou sua oferta. As IES ofertantes, no entanto, parecem ainda 

estar no estágio de cumprimento puro e simples da norma disciplinar, havendo muito 

espaço para a evolução de entrega de valor incorporado, por meio de inovações.  

Essa ação daria às instituições ofertantes vantagens atrativas sobre as outras em 

mesmo nível.  

 Na análise do construto atributos de fundamento, a variância de todos os 

indicadores teve contribuição significativa para a construção do construto. Os 

indicadores que mais contribuíram foram: METODOL (Metodologias de ensino e de 

avaliação diferenciadas) com (87%) e INTERDIS (Interdisciplinaridade para um 

processo formativo integrado), com (85%).  

Esse resultado demonstra a importância das ações de gestão com foco na 

modernidade, levando em conta o desenvolvimento tecnológico e o acesso rápido à 

informação. Na área educacional, essa é uma condição primordial, pois a 

possibilidade de oferecer um produto único e diferenciado, quer pela metodologia de 

ensino, quer pela riqueza de formação, acrescenta valor de atratividade superior.  

Caldas (2012, p. 237) destaca que as IES que “possuem metodologias de ensino 

inovadoras são espaços de excelência na promoção do estímulo à criatividade e têm 

a ciência como válvula geradora de produtos e processos inovadores de 

conhecimento.”   

Fica evidenciado, subjacentemente, pela análise das implicações desses 

indicadores, que a inovação tanto nos processos de gestão das IES quanto nos 

processos de entrega dos serviços educacionais, na realidade, encena papel 
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fundamental. Se por conceito o Manual de Oslo aponta inovação como um processo 

de geração de valor para a organização e de captura desse valor de seu usuário 

pela mesma organização (Manual, 2005), então inovar ou desenvolver capacidade 

inovadora nos processos essenciais dos serviços educacionais é, definitivamente, 

um dos fatores de maior atratividade para a IES. 

Em contraposição aos indicadores de maior poder de influência comentados 

anteriormente, na Figura 9, o construto atributos de funcionamento apresentou um 

indicador que teve 48% de contribuição na composição do atributo: Assistência - 

OFERPÓS (Oferecimento de cursos de pós-graduação Lato e Stricto sensu).  Para a 

análise sobre esse indicador, é preciso destacar que a educação continuada foi, de 

forma imperiosa, definida como um requisito para o trabalho e como 

aprofundamento e avanço nas formações profissionais (Gatti, 2008). É possível que, 

apesar da exigência do mercado de que seus profissionais busquem 

aperfeiçoamento educacional, o nível de exigência ainda está ligada ao grau 

superior, não para a pós-graduação (Lato e Stricto sensu). Somente depois de 

saturação das organizações com pessoal de nível superior, passa a exigência a ser 

uma titulação de pós-graduação. Isso possibilita às IES compreenderem que a oferta 

de cursos de pós-graduação não seja um atributo de grande relevância na geração 

de atratividade, especialmente no grau Stricto sensu. 

Adicionalmente, é importante lembrar que as IES na categoria administrativa 

“faculdade” não têm obrigatoriedade de oferecimento de cursos de pós-graduação.  

Como no Brasil 89% das IES privadas são Faculdades (MEC, 2013), é natural que 

esse indicador reflita a realidade dos respondentes, já que 72% dos gestores 

respondentes atuam em faculdades. 

 O indicador ACEGRE (Acompanhamento de egressos para identificar o nível 

de empregabilidade) foi o que mais contribuiu, verificando-se, como demonstrado na 

Figura 9, a representação de 78% da variância na constituição do atributo de 

funcionamento. Esse fato reforça a afirmação de Michelan et al. (2010) acerca da 

gestão de egressos proporcionar melhor efetividade das ações institucionais e 

consequências positivas para a IES, para a sociedade e para o egresso. Ressalve-

se, porém, que, apesar da importância desse indicador como fator de atratividade, é 

comum a utilização de portais virtuais para o estreitamento do relacionamento entre 

IES e egressos e, na realização de buscas aos sites das IES, costuma-se identificar 

informações que não contribuem efetivamente para a visualização de oportunidades 
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de emprego ou de estabelecimento de uma rede de relacionamento profissional 

efetiva que gere oportunidades passíveis de serem encontradas na IES.  

 Dessa forma, cabe a reflexão acerca da importância e da necessidade de 

atenção e gestão direcionada a esse atributo, importante para aumento da 

competitividade da IES por meio da inovação da gestão de egressos. 

É válido destacar que os indicadores que apresentaram as maiores cargas de 

contribuição na composição dos atributos tangíveis podem representar uma rota 

estratégica de ação das IES privadas brasileiras para a geração da atratividade, 

destacando-se os indicadores Prazo - Tempo de duração do curso e investimento 

necessário exigido (atributos de acesso), Inovação - Metodologias de ensino e de 

avaliação diferenciada (atributos de fundamento) e Sucesso profissional - 

Acompanhamento de egressos para identificar o nível de empregabilidade (atributos 

de funcionamento).  

  

4.5.1.2  Construto de Segunda Ordem: Atributos Intangíveis 

 

Os atributos intangíveis são compostos por dois construtos de primeira 

ordem: atributos de perceptividade e atributos de visibilidade institucional, 

totalizando seis indicadores. Quando observados os resultados preliminares da 

análise dos atributos intangíveis, identifica-se que todos os seis indicadores dos dois 

construtos apresentaram ausência de multicolinearidade, levando-se em conta as 

orientações de Hair, Hult, Ringle e Sarstedt (2014) de que o critério de colinearidade 

menor que 10 (VIF < 10) demonstra ausência de multicolinearidade. 

 Da mesma forma, os resultados obtidos no teste de homogeneidade de 

variâncias demonstraram que todos os indicadores obtiveram Pr[> F] > 0,05 ao nível 

de significância α = 5%, comprovando-se a homogeneidade de variâncias. Também 

na análise do modelo de mensuração, conforme demonstrado na Tabela 21, os 

índices de variância média extraída (AVE) dos atributos de visibilidade institucional e 

atributos de perceptividade indicaram uma convergência satisfatória na correlação 

entre as variáveis e seus respectivos construtos. Dessa forma, o construto atributos 

de visibilidade institucional explicou 80% da variação dos seus indicadores, 

enquanto o construto atributos de perceptividade explicou 72% da variação.  Por fim, 

vale lembrar que o critério para validação dos índices vinculados à AVE obtida na 
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suposição de que a AVE seja maior que 0,50 (AVE > 0,50) é utilizado para 

demonstrar uma convergência satisfatória na correlação entre as variáveis e os 

construtos (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014). 

 

Tabela 21: 
Valores da qualidade de ajuste do MEE do construto de 2ª ordem: atributos 
intangíveis:  

Construtos AVE 
Confiabilidade 

composta 
R2 

Alfa de 
Cronbac

h 

Comunali
dade  

Redundâ
ncia 

ATRIBUTOS INTANGÍVEIS 0,661 0,921 0,644 0,896 0,661 0,425 

Atributos de Visibilidade 
Institucional 

0,799 0,888 0,770 0,749 0,798 0,611 

Atributos de Perceptividade 0,725 0,913 0,945 0,872 0,725 0,684 

 Fonte: elaborada pelo autor 

 Observando a contribuição da variância de cada indicador para a construção 

de cada construto componente dos atributos intangíveis, aponta-se que o indicador 

de maior contribuição para a composição do Atributos de Visibilidade Institucional foi 

IMAG (Imagem positiva da IES), com 91% de representatividade.  

O indicador MARCA (Marca conhecida no mercado) também teve 

representatividade considerável para a composição do construto atributos de 

visibilidade institucional, com 87% de representatividade. 

A marca é considerada um dos ativos intangíveis mais valiosos que as 

organizações possuem. É construída ao longo da história da organização pelas 

comunicações e ações da organização, no ambiente em que opera e pela percepção 

de seus stakeholders, em especial dos usuários, sobre seus produtos e/ou serviços 

(Keller & Lehmann, 2006).  

Dessa forma, o alto grau de influência desses indicadores sobre a construção 

dos intangíveis espelha um comportamento real e lógico dos respondentes, pois 

toda IES consolida-se no mercado utilizando sua marca e, dessa forma, MARCA 

torna-se um atributo de valor de atratividade de destaque. 

Imagem, por sua vez, mantém uma perfeita simbiose com a marca, tanto para 

comportamentos positivos, quanto para negativos. Possui natureza intangível e pode 

ser considerada como um conceito que é estabelecido na cabeça das pessoas 

(Gomes & Sapiro, 1993).  Da mesma forma que com a marca, também esperava-se 

o resultado de que a imagem tivesse grande representatividade no construto 

visibilidade institucional, pois o cuidado com a imagem da IES e seus reflexos na 

atração de alunos é parte inerente ao processo de gestão educacional. 
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Na análise do construto atributos de perceptividade, percebe-se que a 

variância de todos os indicadores teve contribuição significativa para a construção 

do construto. Os indicadores que mais contribuíram para esse construto foram: 

PRESTI (Sensação de prestígio pessoal), representando 91% de contribuição e 

ORGUL (Promoção do sentimento de orgulho no aluno por estudar na IES), 

representando 87%. 

A possibilidade de ser aluno do ensino superior, integrando uma porcentagem 

privilegiada da população brasileira, é fator gerador das sensações de prestígio e 

orgulho. Prestígio e Orgulho são sensações ligadas à Diferenciação. O grau de 

diferenciação percebido pelo aluno ou pelo candidato, por pertencer ou poder 

pertencer a uma IES, advém da exclusividade de sua marca e do grau de dificuldade 

de acesso (não necessariamente vinculado à capacidade aquisitiva, mas à 

capacidade intelectual do aluno). Neste sentido, tem a ver com personalização dos 

serviços educacionais e sua representatividade social.  Quanto mais forte a MARCA, 

como representação da excelência dos serviços educacionais, mais forte a 

sensação de diferenciação, e mais forte se pronunciam o Prestígio e o Orgulho de 

pertencimento àquela IES. 

Dessa forma, o investimento institucional no desenvolvimento dessas 

sensações e sentimentos, tomando por base a geração da diferenciação do aluno na 

percepção gerada aos outros, pelo fato de estar vinculado e pertencer a uma 

determinada IES, torna-se um diferencial no processo de atração.  

Os indicadores vinculados aos atributos intangíveis que apresentaram as 

maiores cargas na construção dos construtos e que podem representar uma rota 

estratégica de ação das IES privadas brasileiras para a geração da atratividade 

foram IMAG – imagem positiva da IES (atributos de visibilidade institucional) e 

PRESTI sensação de prestígio pessoal - (atributos de perceptividade).  

 

4.5.1.3  Construto de Segunda ordem: Atributos de Atratividade  

O construto de segunda ordem denominado atributos de atratividade é 

considerado uma variável dependente e foi composto por dois construtos: atributos 

de viçosidade institucional e atributos de rapport, contendo dez indicadores. 

 Na análise dos resultados preliminares dos atributos de atratividade, detectou-

se que todos os dez indicadores dos dois construtos apresentaram ausência de 
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multicolinearidade, levando-se em conta as orientações de Hair, Hult, Ringle e 

Sarstedt (2014), de que os indicadores que apresentam uma colinearidade menor 

que 10 (VIF < 10), demonstram ausência de multicolinearidade. 

Na análise da homogeneidade de variâncias, os indicadores CAPAINV - 

Percepção de estabilidade financeira demonstrada pela capacidade de investimento 

da IES e PROMES - Cumprimento pela IES das promessas verbais ou escritas, 

integrantes do construto viçosidade institucional, apresentaram índices 

correspondendo a Pr[> F] < 0,05 ao nível de significância α = 5%. Os índices obtidos 

foram 0,048 e 0,036, respectivamente, mas, pelo fato de constituírem duas variáveis 

dependentes no modelo teórico, não foram excluídas do modelo, não importando, 

nesse caso, a siginificância do teste de Levene. 

Todos os outros indicadores obtiveram Pr[> F] > 0,05 ao nível de significância 

α = 5%, não sendo descartada Ho, ou seja, comprovando-se a homogeneidade de 

variâncias. 

Na análise do modelo de mensuração, mostrada na Tabela 22, os índices de 

variância média extraída (AVE) dos atributos de viçosidade institucional e atributos 

de rapport demonstraram uma convergência satisfatória na correlação entre as 

variáveis e seus respectivos construtos. Dessa forma, o construto atributos de 

viçosidade institucional explicou 53% da variação dos seus indicadores, enquanto o 

construto atributos de rapport explicou 63% da variação. Vale lembrar que o critério 

para validação dos índices vinculados à AVE obtida foi que ela deve ser maior que 

0,50 (AVE > 0,50) para demonstrar uma convergência satisfatória na correlação 

entre as variáveis e os construtos (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014). 

 

Tabela 22: 
Valores da qualidade de ajuste do MEE do construto de segunda ordem: 
atributos de atratividade 

Construtos AVE 
Confiabilidade 

composta 
R2 

Alfa de 
Cronbac

h 

Comunali
dade  

Redundâ
ncia 

ATRIBUTOS DE 
ATRATIVIDADE 

0,509 0,911 0,640 0,891 0,509 0,324 

Atributos de Rapport 0,631 0,836 0,787 0,705 0,631 0,496 

Atributos de Viçosidade 
Institucional 

0,539 0,890 0,955 0,856 0,539 0,514 

 Fonte: elaborada pelo autor 
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 Observando a contribuição da variância de cada indicador para a construção 

de cada construto componente dos atributos de atratividade, foi detectado que todos 

eles apresentam índice satisfatório, mas o indicador que menos contribuiu na 

composição dos atributos de viçosidade institucional foi: PÓSGRAD - 

Expressividade acadêmica da IES por meio de sólida Pós-Graduação, com 61% de 

representatividade.  

 Como já citado, as IES que possuem a categoria administrativa “faculdade” 

não têm obrigatoriedade de oferecimento de cursos de pós-graduação e, detectando 

que 72% dos gestores respondentes atuam em faculdades, a consideração desse 

indicador como fator de atratividade tenderia a ter uma participação menor na 

constituição do construto, devido ao perfil da amostra. 

 Já o indicador PROMES - Cumprimento pela IES das promessas verbais ou 

escritas foi o que mais contribuiu, com 80% de representatividade. Tal resultado está 

diretamente vinculado ao fato de que todo o processo de atração e retenção está 

vinculado às expectativas antes de ingressar no ensino superior e os resultados 

vinculados à satisfação foram obtidos a partir do ingresso. O aluno ingressante 

estabelece metas vinculadas às suas expectativas e estas são confrontadas com os 

resultados acadêmicos obtidos e o desenvolvimento intelectual gerado pelo sistema 

acadêmico, assim comp pelo nível de interação gerado com seus pares e com o 

corpo docente, que compõem o sistema social. Dessa forma, quando as metas são 

atingidas, há continuidade no curso e, quando isso não é detectado pelo aluno, gera-

se a evasão (Tinto & Cullen, 1973). 

 Nessa direção, a confiança que é gerada desde o primeiro contato do aluno 

com a IES, desde a assinatura do contrato de prestação de serviços à análise entre 

o que é prometido e cumprido, faz com que esse indicador tenha grande relevância 

no processo de atratividade para o ensino superior. 

Na análise do construto atributos de rapport, a variância de todos os 

indicadores teve contribuição significativa para a construção do construto.  

 O indicador que mais contribuiu foi: ACOLHI - Capacidade de acolhimento e 

de suporte acadêmico e pessoal oferecido aos alunos, representando 84% de 

contribuição. 

A capacidade das IES em demonstrar interesse pelo bem estar do aluno leva 

a uma resposta emocional que pode ser definida como simpatia (Eisenberg, 2010).  

Essa resposta se dá, principalmente, quando ocorre o acolhimento do aluno egresso 
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do ensino médio, que desconhece o mundo acadêmico e necessita de amparo 

técnico e emocional, para que possa desenvolver suas habilidades e competências. 

Essa característica, nos dias atuais, é um dos indicadores de destaque e que 

definem vantagem competitiva para as IES privadas brasileiras. 

É preciso destacar que essa análise do comportamento dos indicadores na 

composição dos construtos do modelo teórico validado possibilita a reflexão acerca 

da manutenção de todos os indicadores e construtos, sem ajustes estatísticos, pelo 

fato de que o modelo proposto, além de inovador, não tem como objetivo de estudo 

a sua maximização. O objetivo do modelo é demonstrar quais indicadores e 

construtos necessitam de estudos mais específicos, que possam reavaliar a sua 

importância como atributos de valor de atratividades nas IES particulares brasileiras. 

 

4.5.1.4 As relações observadas entre as variáveis independentes e variável 

dependente do modelo teórico 

 

A pesquisa desenvolvida possibilitou o teste de hipóteses do modelo teórico 

linear, apresentado na Figura 7, e também do modelo teórico concorrente, 

apresentado na Figura 9. Nessas figuras estão descritos os caminhos obtidos e as 

cargas de contribuição das variáveis independentes para a constituição da variável 

dependente.  

Os relatórios obtidos demonstraram que todas as relações observadas nas 

hipóteses testadas com base nos dois modelos foram aceitas, com margem de erro 

próxima a zero (p<1%) (Hair, 2014). Entretanto, no modelo concorrente, as variáveis 

independentes, que são os atributos tangíveis e intangíveis, explicaram, em 

conjunto, 81% da variância existente na variável dependente, que corresponde aos 

atributos de atratividade, enquanto, no modelo linear, o poder de explicação dos 

atributos intangíveis, decorrentes dos atributos tangíveis, explicaram 64% da 

variância existente na variável dependente, atributos de atratividade. Dessa forma, o 

modelo concorrente foi considerado o mais adequado para as análises das relações 

observadas nas hipóteses testadas. 

As primeiras hipóteses avaliadas foram H1a, que considerou que há uma 

relação positiva e significante entre atributos tangíveis e atributos de acesso, a 

hipótese H1b, que apontou uma relação positiva e significante entre atributos 
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tangíveis e atributos de fundamento, e a hipótese H1c, que definiu haver uma relação 

positiva e significante entre atributos tangíveis e atributos de funcionamento. 

As três hipóteses foram aceitas com média de 200 repetições de bootstraping 

e significância p<1%. Considerando-se que os atributos tangíveis foram concebidos 

no modelo teórico com três construtos de primeira ordem, na análise das cargas do 

caminho, detectou-se que a maior carga esteve associada aos atributos de acesso 

(0,920), seguido pelo construto atributos de fundamento (0,916) e, por último, os 

atributos de funcionamento (0,793). 

Considerando o levantamento bibliográfico do período entre 1996 e 2015 

sobre atratividade de estudantes para IES e cursos, apresentado nas Tabelas 1 e 

2,da seção 2.2, a partir do artigo de  Rodrigues, Vivan e Riscarolli (2014) e Lin 

(2002) sobre atributos físicos e abstratos, foram definidos os conceitos dos atributos 

tangíveis, intangíveis e de atratividade e seus respectivos indicadores, que 

permitiram a definição das hipóteses e a compreensão das relações avaliadas em 

cada uma delas.  

Destaca-se que, para a construção do modelo, os atributos tangíveis foram 

considerados como aqueles com possibilidade de manipulação direta, por parte da 

IES, para atrair e reter estudantes.  Esses atributos foram classificados em: atributos 

de acesso, atributos de fundamento e atributos de funcionamento.  

Os atributos de acesso, que apresentaram a maior carga contributiva dos 

atributos tangíveis, foram compostos por indicadores considerados como os “mais 

tradicionais” e “com maior facilidade de compreensão e mensuração”, por parte de 

um potencial aluno. Quando o estudante decide cursar o ensino superior e está 

buscando informações acerca de um curso ou IES, esses indicadores são 

costumeiramente os mais divulgados pelos gestores, apresentando maior facilidade 

de manipulação para a geração da atratividade. 

 Os atributos de fundamento, que apresentaram carga quase idêntica aos 

atributos de acesso, apresentaram indicadores considerados alicerces, vinculados 

essencialmente ao processo de ensino/aprendizagem inerente aos serviços 

oferecidos pelas IES. Os atributos de funcionamento com indicadores associados 

aos resultados obtidos pelos alunos, a partir do conhecimento adquirido, quando 

concluem um curso de uma IES,  representam aspectos vinculados ao exercício da 

profissão dos egressos e suas relações com o mercado. 
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As novas hipóteses analisadas foram H2a, que define haver uma relação 

positiva e significante entre atributos intangíveis e atributos de visibilidade 

institucional e a hipótese H2b, que afirma haver uma relação positiva e significante 

entre atributos intangíveis e atributos de perceptividade. 

As duas hipóteses foram aceitas, com média de 200 repetições de 

bootstraping e significância (p<1%). Destaca-se que os atributos intangíveis foram 

concebidos no modelo teórico com dois construtos de primeira ordem. Na análise 

das cargas dos caminhos, detectou-se que a maior carga esteve associada aos 

atributos de perceptividade (0,971), seguidos pelo construto atributos de visibilidade 

institucional (0,879). 

É preciso destacar que, na construção do modelo linear, os atributos 

intangíveis foram definidos como os que possibilitam a visibilidade institucional 

percebida pelos estudantes e que são gerados a partir dos atributos tangíveis. 

Tendo em vista a validação do modelo concorrente, que preconizou a possibilidade 

do construto atributos intangíveis não sofrer influência direta do construto atributos 

tangíveis para a geração da atratividade, a definição utilizada foi readequada, 

considerando que os atributos intangíveis são definidos como os que possibilitam a 

visibilidade institucional percebida pelo mercado e estudantes.  

Essa variável independente foi constituída pelos atributos de visibilidade 

institucional, com indicadores definidos como os que garantem a personificação da 

IES no mercado, como organização, e os atributos de perceptividade, com 

indicadores que, considera-se, demonstram como a IES é percebida individualmente 

pelos potenciais alunos e que suscitam a distintividade apresentada pela IES. 

Também foram testadas as hipóteses H5a, que afirmam haver uma relação 

positiva e significante entre atributos de atratividade e atributos de rapport, e H5b, que 

afirma haver uma relação positiva e significante entre atributos de atratividade e 

atributos de viçosidade institucional. 

As duas hipóteses foram aceitas com média de 200 repetições de 

bootstraping e significância (p<1%). Destaca-se que a variável dependente 

denominada atributos de atratividade foi concebida no modelo teórico com dois 

construtos de primeira ordem. Na análise das cargas dos caminhos, detectou-se que 

a maior carga esteve associada aos atributos de viçosidade institucional (0,976), 

seguida pelo construto atributos de rapport (0,889). 
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Na construção do modelo, os atributos de atratividade foram definidos com 

indicadores que, de modo abrangente, são utilizados pelos potenciais alunos para 

decidir (ter certeza) sobre a escolha de uma ou outra IES, caracterizando-se, então, 

os laços de simpatia e aderência à IES. 

Essa variável dependente foi constituída pelos atributos de viçosidade 

institucional, com indicadores que representam o potencial da IES, demonstrado por 

ações que remetem à ideia de solidez e segurança e pelos atributos de “rapport”, 

com indicadores compreendidos como aqueles que geram empatia num processo de 

comunicação entre a IES e o potencial aluno.  

Finalmente, foram testadas as hipóteses H3.1, que preconiza haver uma 

relação positiva e significante entre a variável independente atributos tangíveis e a 

variável dependente atributos de atratividade, e H4, que destaca haver uma relação 

positiva e significante entre a variável independente atributos intangíveis e a variável 

dependente atributos de atratividade. 

As duas hipóteses foram aceitas com média de 200 repetições de 

bootstraping e significância (p<1%). Na análise da relação entre as variáveis 

independentes constituídas pelos atributos tangíveis e atributos intangíveis e a 

variável dependente, constituída pelos atributos de atratividade, foi observado que 

as duas variáveis independentes, em conjunto, explicam 81% da variância existente 

na variável dependente, com base no coeficiente de determinação de Pearson (R²), 

que indica a qualidade do modelo ajustado pela variância explicada. Para identificar 

qual variável independente explica mais a variável dependente, realizou-se a análise 

das cargas de caminho e detectou-se que a maior carga está associada aos 

atributos tangíveis (0,701), seguida pelo construto atributos intangíveis (0,238). 

Novamente, é preciso relembrar que os atributos tangíveis também são 

compreendidos como atributos físicos, e os atributos intangíveis, como atributos 

abstratos (Lin, 2002). Os atributos tangíveis foram considerados como aqueles com 

possibilidade de manipulação direta, por parte da IES, para atrair e reter estudantes. 

Já os intangíveis, foram considerados como os atributos que possibilitam a 

visibilidade institucional percebida pelo mercado e estudantes. Os atributos de 

atratividade são considerados aqueles utilizados pelos potenciais alunos para decidir 

(ter certeza) sobre a escolha de uma ou outra IES, ficando demonstrados laços de 

simpatia e aderência (Mortensen, Freytag, & Arlbjørn, 2008, Ellegaard & Ritter, 2006, 

Rodrigues, Vivan, & Riscarolli, 2014).  
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Considerando tais conceituações, pode-se sugerir que a maior carga 

apresentada pelos atributos tangíveis no modelo de caminhos está diretamente 

associada ao fato de que a práxis gerencial costuma focar as ações para aumento 

da atratividade das IES nos indicadores que apresentam maior poder de 

manipulação e resultados mais imediatos. Enquanto isso, os atributos intangíveis 

apresentam uma característica que está associada a consequente percepção 

gerada no aluno prospectado, o que, numa análise temporal, tem efeitos num prazo 

mais estendido.  

  

4.6  A validação convergente e discriminante do modelo teórico concorrente 

  

Para garantir maior parcimônia no modelo teórico dos atributos de valor de 

atratividade de IES privadas brasileiras, mesmo com as visíveis perdas sob o ponto 

de vista teórico, realizou-se também a validação estatística pela validade 

convergente e validade discriminante, seguindo as orientações de Ringle, Silva e 

Bido (2014) e Da Silva e Lopes (2014). 

 A validade convergente de um modelo teórico testado indica quanto cada 

indicador colabora na formação do construto e, dessa forma, é preciso que esses 

indicadores tenham uma contribuição significativa. A Tabela 23 demonstra os 

índices de ajustamento obtidos para a realização da análise da validade 

convergente. 

 

Tabela 23: 
Índices de ajustamento para análise da Validade Convergente 

Construtos AVE 
Confiabilidade 

composta R2 
Alfa de 

Cronbach Redundância 

ATRIBUTOS DE ATRATIVIDADE 0,561 0,910 0,799 0,887 0,150 

ATRIBUTOS INTANGÍVEIS 0,661 0,921 
 

0,897 0,000 

ATRIBUTOS TANGÍVEIS 0,487 0,911 
 

0,892 0,000 

Atributos de Acesso 0,572 0,842 0,813 0,751 0,457 

Atributos de Funcionamento 0,591 0,812 0,643 0,651 0,377 

Atributos de Fundamento 0,701 0,903 0,849 0,856 0,594 

Atributos de Perceptividade 0,725 0,913 0,943 0,872 0,682 

Atributos de Rapport 0,631 0,836 0,830 0,705 0,523 

Atributos de Visibilidade Institucional 0,799 0,888 0,774 0,749 0,613 

Atributos de Viçosidade Institucional 0,619 0,890 0,942 0,845 0,583 
Fonte: elaborada pelo autor 
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Na primeira análise dos resultados, detectou-se que alguns indicadores 

apresentavam pouca contribuição na formação dos construtos, e todos os que 

apresentaram carga fatorial menor que 0,70 foram excluídos. Na avaliação dos 

Atributos Tangíveis, detectou-se que os atributos de fundamento apresentavam um 

indicador com carga menor que 0,70, correspondendo a DIRETRIZ – Conformidade 

com as diretrizes curriculares do MEC, sendo excluído do modelo. Nos atributos de 

acesso, foram excluídos cinco indicadores correspondendo a LOCALI – Localização 

da IES, FINANC – Oferecimento do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, 

INFRAESTR – Infraestrutura física da IES, MENSALI – O valor da mensalidade 

cobrada e VESTIB – Vestibular adequado ao público-alvo, facilitando ou não o 

ingresso, e nos atributos de funcionamento foi excluído um indicador, 

correspondendo a OFERPOS – Oferecimento de cursos de pós-graduação Lato e 

Stricto sensu. Na avaliação dos Atributos Intangíveis, foram excluídos dois 

indicadores dos atributos de viçosidade institucional: POSGRAD – Expressividade 

Acadêmica da IES, por meio de sólida pós-graduação e VOLALUNOS – Volume de 

alunos que frequentam a instituição. 

Após essa ação, realizou-se a análise da validade discriminante, que 

corresponde à avaliação de independência entre os (Hair, Black, Babin, Anderson, & 

Tatham, 2009). É importante destacar que os construtos devem ter correlação 

observada, porém não devem medir a mesma coisa e, para a realização da validade 

discriminante, comparam-se as raízes quadradas dos valores das AVEs de cada 

constructo com as correlações (de Pearson) entre os constructos, considerando-se 

que as raízes quadradas das AVEs devem sempre ser maiores que as correlações 

entre os constructos (Fornell & Larcker, 1981). 

 A Tabela 24 apresenta os resultados de AVE obtidos e a raiz calculada para a 

realização da validade discriminante. 

 

Tabela 24: 
Resultados da AVE e raiz quadrada calculada  

Construto AVE Raiz da AVE 

ATRIBUTOS DE ATRATIVIDADE 0,561 0,749 

ATRIBUTOS INTANGÍVEIS 0,661 0,813 

ATRIBUTOS TANGÍVEIS 0,487 0,698 

Atributos de Acesso 0,572 0,756 
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Atributos de Funcionamento 0,591 0,769 

Atributos de Fundamento 0,701 0,837 

Atributos de Perceptividade 0,725 0,852 

Atributos de Rapport 0,631 0,794 

Atributos de Visibilidade Institucional 0,799 0,894 

Atributos de Viçosidade Institucional 0,619 0,787 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

Considerando-se que a correlação entre construtos da mesma ordem deve 

ser menor que a raiz quadrada da AVE do construto, após o descarte das variáveis 

que apresentavam carga fatorial menor que 0,70 do modelo, detectou-se que a AVE 

dos construtos atributos de perceptividade e atributos de viçosidade institucional 

apresentaram carga maior de correlação do que a raiz da AVE obtida no construto 

atributos de acesso, destacados na Tabela 25. 

 

Tabela 25: 
Validade discriminante do modelo – Primeira análise 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1.Atributos de Acesso 0,756 
      2.Atributos de Funcionamento 0,637 0,769 

     3.Atributos de Fundamento 0,733 0,607 0,837 
    4.Atributos de Perceptividade 0,779 0,608 0,721 0,852 

   5.Atributos de Rapport 0,622 0,595 0,808 0,662 0,794 
  6.Atributos de Visibilidade Institucional 0,630 0,478 0,518 0,741 0,422 0,894 

 7.Atributos de Viçosidade Institucional 0,794 0,647 0,825 0,813 0,785 0,630 0,787 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

 Dessa forma, novamente foi calculada a matriz de correlação e observado 

que o indicador dos atributos de viçosidade institucional CAPAINV – Percepção de 

estabilidade financeira demonstrada pela capacidade de investimento da IES e o 

indicador dos atributos de acesso AVALMEC – Resultados das avaliações do MEC 

apresentaram o maior índice, correspondendo a 0,603. Este resultado possibilitou 

que um novo indicador fosse excluído para que fosse realizada a segunda análise 

da validade discriminante. O indicador excluído foi CAPAINV, restando, então, 

quatro indicadores constituindo os atributos de acesso. 

 Na segunda análise da validade discriminante, detectou-se que a correlação 

entre atributos de acesso, atributos de perceptividade e atributos de viçosidade 

institucional ainda continuou alta, conforme observado na Tabela 26. 
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Tabela 26: 
Validade discriminante do modelo – segunda análise 

Construtos 1 2 3 4 5 6 7 

1.Atributos de Acesso 0,756 
      2.Atributos de Funcionamento 0,637 0,769 

     3.Atributos de Fundamento 0,733 0,607 0,837 
    4.Atributos de Perceptividade 0,779 0,608 0,721 0,852 

   5.Atributos de Rapport 0,622 0,595 0,808 0,662 0,794 
  6.Atributos de Visibilidade Institucional 0,630 0,478 0,518 0,741 0,422 0,894 

 7.Atributos de Viçosidade Institucional 0,770 0,628 0,821 0,791 0,779 0,605 0,806 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

Considerando que os atributos de acesso ainda apresentavam uma carga da 

raiz da AVE inferior aos atributos de perceptividade e atributos de viçosidade 

institucional, optou-se por excluir o indicador VALORICUR – Valorização dos cursos 

pelas empresas contratantes, componente dos atributos de acesso, por apresentar 

carga fatorial de contribuição no construto menor que os outros indicadores. 

 Novamente, realizou-se uma terceira análise da validade discriminante e os 

resultados demonstraram que, quando comparadas as raízes quadradas dos valores 

das AVEs de cada constructo com as correlações (de Pearson) entre os constructos, 

todas as raízes das AVES apresentaram valor maior que as correlações entre os 

constructos, conforme apresentado na Tabela 27. 

 
 
 
Tabela 27: 
Validade discriminante do modelo – 3ª análise 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Atributos de Acesso 0,798 
      Atributos de Funcionamento 0,625 0,769 

     Atributos de Fundamento 0,737 0,607 0,837 
    Atributos de Perceptividade 0,752 0,606 0,721 0,852 

   Atributos de Rapport 0,616 0,595 0,808 0,662 0,794 
  Atributos de Visibilidade Institucional 0,603 0,476 0,518 0,741 0,422 0,894 

 Atributos de Viçosidade Institucional 0,781 0,627 0,821 0,791 0,779 0,605 0,806 
Fonte: elaborada pelo autor 
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 Após as validações convergente e discriminante, foi gerado novamente o 

MEE maximizado, com a análise de caminhos do modelo teórico concorrente 

ajustado estatisticamente, conforme demonstrado na Figura 10. 
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Figura 10. MEE com a análise de caminhos do modelo teórico concorrente ajustado pela validade convergente e discriminante 
Fonte: dados da pesquisa 
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É observado que todos os caminhos entre os construtos demonstraram 

cargas positivas e o coeficiente de determinação de Pearson (R²) foi igual a 0,786, 

considerando-se, então, que as variáveis independentes, que são os atributos 

tangíveis e intangíveis, explicam em conjunto, no modelo ajustado estatisticamente, 

79% da variância existente na variável dependente. 

 Finalmente, foi realizado o teste de hipóteses e, após análise do relatório de 

caminhos obtido do MEE concorrente ajustado estatisticamente, disposto na Tabela 

28, confirmou-se que todas todas foram aceitas, configurando-se uma relação 

positiva entre os construtos avaliados. Tal detecção ocorre levando-se em 

consideração as afirmações de Hair, Hult, Ringle e Sarstedt (2014), de que os 

valores dos coeficientes para identificar a existência da relação entre os construtos 

devem estar acima de 2,58 para significância de 1%. É importante destacar que o 

menor valor obtido para o teste t foi 12,325, para a hipótese testada H3.1, que 

preconiza haver uma relação positiva e significante entre atributos tangíveis e 

atributos de atratividade. 

 

Tabela 28: 
Relatório de caminhos obtido do MEE concorrente ajustado pela validade 
convergente e discriminante  

Hipóte
se 

Relação 
esperad

a 

Caminho 
estrutural 

Carga 
origina

l 

Média 
das 200 

repetiçõe
s 

Bootstrap 

Desvi
o 

Padrã
o 

Erro 
Padronizad

o 
teste t Sig 

H1a + 

ATRIBUTOS 
TANGÍVEIS -> 
Atributos de 
Acesso 

0,888 0,889 0,027 0,027 33,262 p<0,01 

H1b + 

ATRIBUTOS 
TANGÍVEIS -> 
Atributos de 
Fundamento 

0,93 0,929 0,017 0,017 55,526 p<0,01 

H1c + 

ATRIBUTOS 
TANGÍVEIS -> 
Atributos de 
Funcionamento 

0,803 0,809 0,042 0,042 18,929 p<0,01 

H2a + 

ATRIBUTOS 
INTANGÍVEIS -
> Atributos de 
Visibilidade 
Institucional 

0,879 0,875 0,04 0,04 22,239 p<0,01 

H2b + 

ATRIBUTOS 
INTANGÍVEIS -
> Atributos de 
Perceptividade 

0,971 0,972 0,007 0,007 
142,62

4 
p<0,01 
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H3.1 + 

ATRIBUTOS 
TANGÍVEIS -> 
ATRIBUTOS 
DE 
ATRATIVIDAD
E 

0,738 0,733 0,06 0,06 12,325 p<0,01 

H4 + 

ATRIBUTOS 
INTANGÍVEIS -
> ATRIBUTOS 
DE 
ATRATIVIDAD
E 

0,182 0,188 0,063 0,063 28,775 p<0,01 

H5a  + 

ATRIBUTOS 
DE 
ATRATIVIDAD
E -> Atributos 
de Rapport 

0,921 0,921 0,019 0,019 49,676 p<0,01 

H5b  + 

ATRIBUTOS 
DE 
ATRATIVIDAD
E -> Atributos 
de Viçosidade 
Institucional 

0,962 0,962 0,007 0,007 129,66 p<0,01 

Fonte: dados da pesquisa 

  

Dessa forma, o modelo ajustado estatisticamente ficou composto por três 

construtos de segunda ordem, sete construtos de primeria ordem e 23 indicadores. 

Destes, dez indicadores integraram a formação dos três construtos de primeira 

ordem denominados atributos de acesso, atributos de fundamento e atributos de 

funcionamento, pertencentes aos atributos tangíveis. O construto de segunda 

ordem, atributos intangíveis, ficou composto por seis indicadores e dois construtos 

de primeira ordem, denominados atributos de visibilidade institucional e atributos de 

perceptividade. O construto de segunda ordem, denominado atributos de 

atratividade, ficou composto por sete indicadores divididos entre os dois construtos 

de primeira ordem, atributos de viçosidade institucional e atributos de rapport. A 

Figura 11 representa o modelo teórico concorrente de atributos de valor da 

atratividade de IES, ajustado estatisticamente, e as hipóteses relacionadas. 
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Figura 11 – Modelo teórico concorrente de atributos de valor da atratividade de IES ajustado 
pela validade convergente e discriminante e hipóteses relacionadas 
Fonte: elaborada pelo autor 

 

 Novamente, faz-se a ressalva de que a garantia da parcimônia do modelo 

teórico dos atributos de valor de atratividade de IES privadas brasileiras, 

apresentado após os ajustes estatísticos e com garantia de validade convergente e 

discriminante, apresenta visíveis perdas sob o ponto de vista teórico, considerando 

que indicadores como preço (valor da mensalidade cobrada), impulso (infraestrutura 

física da IES) e facilidade de uso (valorização dos cursos pelas empresas 

contratantes) são, naturalmente, indicadores de atratividade da IES privadas. Dessa 

forma, reforça-se a importância de aprofundamento das discussões acerca da 

manutenção destes indicadores excluídos no modelo proposto com o ajuste 

estatístico e a necessidade de ampliação da amostra respondente do instrumento de 

pesquisa, para novas validações e considerações sobre os objetivos desta tese. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A pesquisa desenvolvida teve como objetivo geral caracterizar a atratividade 

institucional de IES privadas brasileiras, resultante da combinação de atributos de 

valor, na visão dos gestores educacionais. Para atingir esse objetivo, realizou-se a 

sistematização dos atributos de valor de atratividade das IES a partir do 

levantamento bibliográfico dos estudos realizados no período entre 1996 e 2015, 

considerando que a literatura especializada trata de forma assistêmica os mais 

diversos indicadores de atratividade de IES, sem a constituição estruturada de 

construtos representativos uniformes. Além disso, a conceituação de atratividade, 

pela subjetividade inerente, também apresenta lacunas teóricas, especialmente no 

processo de gestão educacional do ensino superior, o que abriu espaço para a 

presente pesquisa. 

Recentemente, Rodrigues, Vivan e Riscarolli (2014) propuseram um modelo 

teórico de atributos de valor de atratividade de IES, com base nas relações entre 

ambidexteridade e resiliência institucional e atratividade, que serviu de ponto de 

partida para este trabalho. Mas foi realmente a partir do levantamento bibliográfico 

planejado no sentido de identificar principais autores e tendências de abordagens 

desse tema, conjuntamente com o estudo de Rodrigues, Vivan e Riscarolli (2014), 

que se tornou possível a proposição de dois modelos teóricos, um linear e outro 

concorrente, e de uma escala de atributos de valor de atratividade das IES com 

suporte teórico amplo e a realização de sua validação estatística.  

Todo o processo para validação de escala seguiu as orientações do método 

proposto por DeVellis (2003) e as técnicas sugeridas por Hair Jr, Babin, Money e 

Samouel (2005) e Malhotra (2001), nos quais os construtos e indicadores dos 

modelos teóricos de atributos de valor de atratividade das IES, conforme previsto 

nos objetivos desse estudo, passaram por validação de conteúdo com especialistas 

experientes na área de gestão educacional. Posteriormente, realizou-se a validação 

estatística do modelo teórico e da escala de atributos de valor de atratividade das 

IES, junto aos gestores acadêmicos atuantes nas IES privadas brasileiras com 

cadastro validado pelo MEC, utilizando-se os recursos da análise multivariada e 

modelagem de equações estruturais. 

Na visão dos especialistas em gestão educacional que realizaram a validação 

de conteúdo, o conjunto de atributos de valor validado para a formatação dos dois 
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modelos ficou composto pela variável independente denominada atributos tangíveis, 

composta por 18 indicadores, formadores de três construtos de primeira ordem, 

classificados como atributos de acesso, atributos de fundamento e atributos de 

funcionamento. A outra variável independente, denominada atributos intangíveis, 

ficou composta por seis indicadores formadores de dois construtos de primeira 

ordem. Tais construtos são classificados como atributos de visibilidade institucional e 

de perceptividade. Já a variável dependente do modelo, atributos de atratividade, foi 

composta por dez indicadores, formadores de dois construtos de primeira ordem: 

atributos de viçosidade institucional e atributos de rapport. 

Os dois modelos foram testados estatisticamente, utilizando-se recursos de 

análise multivariada e modelagem de equações estruturais, a partir dos dados 

obtidos pelo envio de e-mails com o questionário da pesquisa para 2.330 IES 

classificadas como organização acadêmica “Faculdade”, “Centro Universitário” e 

“Universidade”, com categorias administrativas “privada com fins lucrativos” e 

“privada sem fins lucrativos”, efetivamente cadastradas no site 

http://emec.mec.gov.br. Do total de e-mails enviados, foram recebidas 112 respostas 

e validados 108 questionários para o desenvolvimento das análises estatísticas 

propostas no estudo. 

A análise preliminar dos dados garantiu a qualidade das informações 

recebidas, sendo realizadas avaliações pertinentes à análise da ausência da 

multicolinearidade, utilizando-se o teste de fatores de inflação da variância, a análise 

da homocedasticidade, com o teste de homogeneidade da variância de Levene e a 

análise da normalidade, com o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Faz-

se a ressalva para a análise da homocedasticidade, na qual os indicadores 

associados ao construto independente atributos de funcionamento, denominados 

RESPEI – Egressos respeitados pela sociedade e EXTENS – Oferta de cursos de 

extensão focados nos egressos, apresentaram índices que não caracterizaram a 

homogeneidade de variâncias. Porém, por apresentarem um índice de correlação 

baixo, tiveram a garantia de manutenção no modelo proposto para a continuidade 

das análises estatísticas.  

Todos os indicadores e construtos apresentaram a qualidade necessária para 

a realização dos testes estatísticos vinculados à modelagem de equações 

estruturais, possibilitando afirmar que a pesquisa desenvolvida não priorizou a 

maximização do modelo, mas sim, validar sua constituição e forma, gerando 

http://emec.mec.gov.br/
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reflexões teóricas acerca do comportamento de seus indicadores e construtos, 

considerados de grande importância para a prática gerencial e a inovação nos 

processos de gestão e posicionamento de IES privadas brasileiras.   

O modelo teórico inicialmente testado e definido como linear apresentou como 

pressuposição que a variável denominada atributos tangíveis seria responsável pela 

formação dos atributos intangíveis e estes, responsáveis pela explicação da 

variância dos atributos de atratividade. As hipóteses testadas, associadas ao 

modelo, consideraram haver relações positivas e significantes entre atributos 

tangíveis e atributos de acesso, atributos tangíveis e atributos de fundamento e 

atributos tangíveis e atributos de funcionamento. Também consideraram que a 

mesma relação ocorre entre atributos intangíveis e atributos de visibilidade 

institucional e entre atributos intangíveis e atributos de perceptividade. As outras 

hipóteses afirmaram haver uma relação positiva e significante entre atributos de 

atratividade e atributos de rapport, entre atributos de atratividade e atributos de 

viçosidade institucional e entre a variável independente atributos intangíveis e a 

variável dependente atributos de atratividade. 

Todas as hipóteses apresentadas foram aceitas, com média de 200 

repetições de bootstraping e significância p<1% e ficou demonstrado que a variável 

independente atributos intangíveis explicou 64% da variância existente na variável 

dependente, correspondente aos atributos de atratividade. 

O modelo teórico concorrente foi concebido com a pressuposição de que 

tanto a variável independente definida como atributos tangíveis quanto a variável 

independente atributos intangíveis, seriam, conjuntamente, responsáveis pela 

explicação da variância dos atributos de atratividade. As mesmas hipóteses testadas 

no modelo linear também foram testadas no modelo concorrente, com a inclusão de 

uma nova hipótese que preconizou haver uma relação positiva e significante entre a 

variável independente atributos tangíveis e a variável dependente atributos de 

atratividade. Todas elas foram também aceitas com média de 200 repetições de 

bootstraping e significância p<1%, porém ficando evidenciado que as variáveis 

independentes, atributos tangíveis e intangíveis, juntas, explicariam 81% da 

variância existente na variável dependente, correspondente aos atributos de 

atratividade institucional.   

Dessa forma, o modelo concorrente em relação ao linear demonstrou possuir 

um poder de explicação maior e pareceu indicar maior poder de atratividade, dada a 
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contribuição simultânea dos dois atributos (tangíveis e intangíveis). No modelo 

linear, o poder de explicação é grande, porém dado o seu caráter aditivo, a 

atratividade passa, no final, a ser exclusiva de agentes intangíveis. Isso enfraquece, 

em parte, o seu poder de atratividade, o que não é observado no modelo 

concorrencial.  

Na análise do comportamento dos indicadores do modelo concorrente, 

tomado por base devido ao seu melhor poder de explicação da atratividade, 

confirmado com uma trava de segurança igual a 0,5, é preciso destacar que os 

indicadores que menos contribuíram para a composição dos atributos de acesso, 

integrantes da dimensão atributos tangíveis, foram: FINANCI - Oferecimento do 

Fundo de Financiamento Estudantil – FIES e LOCALI - Localização da IES. O baixo 

índice obtido no indicador LOCALI, possivelmente, associa-se ao perfil demográfico 

das IES respondentes, em que cerca de 80% possuem menos de 6.000 alunos. 

Pequenas IES privadas, em geral, orientam-se para públicos no topo da pirâmide, 

isto é, de maior poder econômico e, para o público desse perfil de instituição, 

localização, como o fato de estar próxima a linhas de ônibus ou a estações de 

metrô, é de menor importância. Já as IES com maior quantidade de alunos e com 

estratégias de comunicação com foco em massificação de público, demonstram 

maior preocupação com os pontos onde o serviço será oferecido.  

 O indicador FINANCI também teve pouca contribuição na constituição do 

construto e a possível justificativa para tal está associada especialmente à crise 

econômica pela qual o Brasil está passando, desde 2014, com cortes para novos 

contratos do Fundo de Financiamento Estudantil– FIES e as novas regras definidas, 

especialmente no primeiro semestre de 2015. Além disso, outra justificativa está 

vinculada à definição atribuída ao indicador, disponibilizada no questionário de 

pesquisa, que poderia ter vinculado a capacidade de financiamento e investimentos 

das IES como fator de atratividade pela facilitação de acesso à instituição, e não 

apenas ao FIES. Essa interpretação poderia ter gerado respostas que 

contemplariam maior contribuição desse indicador ao construto atributos de acesso.  

 No construto atributos de funcionamento, um indicador contribuiu com 48% na 

composição do atributo: OFERPÓS - Oferecimento de cursos de pós-graduação 

Lato e Stricto sensu. A justificativa desse resultado associa-se ao fato de que, 

apesar da exigência do mercado de que seus profissionais busquem 

aperfeiçoamento educacional, o nível de exigência ainda está para a obtenção do 
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grau superior, não para a pós-graduação (Lato e Stricto sensu). Somente depois da 

saturação das organizações com pessoal de nível superior, passaria a exigência a 

ser a pós-graduação. Isso possibilita às IES compreenderem que a oferta de cursos 

de pós-graduação não seja um atributo de grande relevância na geração de 

atratividade, especialmente no grau Stricto sensu. Também se ressalta que as IES 

na categoria administrativa “faculdade” não têm obrigatoriedade de oferecimento de 

cursos de pós-graduação.  Como no Brasil 89% das IES são Faculdades (MEC, 

2013), é natural que esse indicador reflita a realidade dos respondentes, já que 72% 

dos gestores respondentes atuam em faculdades. Todos os outros indicadores de 

todos os construtos componentes dos atributos tangíveis, intangíveis e da escala de 

atratividade do modelo concorrencial apresentaram contribuição maior que 0,5 na 

composição dos construtos. 

Na realização de novas análises acerca dos resultados obtidos no processo 

de validação do modelo concorrente, é observado que os índices de contribuição de 

cada indicador nos construtos possibilitam sugerir que os que apresentaram maiores 

cargas podem representar rotas estratégias de gestão para a geração da 

atratividade nas IES privadas brasileiras. Nesse sentido, considerando-se a 

avaliação dos indicadores que se destacaram em cada construto do modelo, uma 

das rotas estratégicas possibilita que as IES concentrem suas ações de atratividade 

focadas nos aspectos relacionados ao tempo de duração do curso e investimento 

necessário exigido (atributos tangíveis de acesso), metodologias de ensino e de 

avaliação diferenciadas (atributos tangíveis de fundamento), acompanhamento de 

egressos e sua empregabilidade (atributos tangíveis de funcionamento), imagem 

positiva da IES (atributos intangíveis de visibilidade institucional), sensação de 

prestígio pessoal por estudar na IES (atributos intangíveis de perceptividade), 

cumprimento pela IES das promessas verbais ou escritas (atributos de atratividade 

de viçosidade institucional) e capacidade de acolhimento e de suporte acadêmico e 

pessoal oferecido aos alunos (atributos de atratividade de rapport). 

Em outra análise, os resultados estatísticos permitem identificar os 

indicadores que apresentaram as maiores cargas no modelo, independente do 

construto, compondo-se aí uma nova rota estratégica para a gestão da atratividade 

no ensino superior privado. Nessa perspectiva, os indicadores que obtiveram 

detaque foram: interdisciplinaridade para um processo formativo integrado, 

metodologias de ensino e de avaliação diferenciadas, geração da sensação de 
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exclusividade pelo fato de pertencer à IES, promoção do sentimento de orgulho no 

aluno por estudar na IES, sensação de prestígio pessoal por estudar na IES, 

imagem positiva de IES e marca conhecida no mercado. 

Reforça-se a conclusão de que, apesar do alinhamento aditivo dos atributos 

tangíveis e intangíveis na construção da atratividade institucional apresentarem 

grande força de explicação, é sua contribuição concorrente que, de fato, demonstra 

maior carga explicativa do papel dos atributos de natureza tangíveis e intangíveis. 

Levando-se em conta que os atributos tangíveis são os que possuem natureza mais 

diretamente manipulável para aumentar a atratividade, torna-se comum a projeção 

do uso de estratégias de efeito mais imediato, com o objetivo de aumento do poder 

de retenção dos alunos já inseridos nas IES. Ao contrário, atributos intangíveis, mais 

associados à marca e imagem da IES, parecem construir a atratividade institucional 

de forma mais subjetiva, com maior efeito sobre os alunos que estão sendo 

prospectivos por ela. Desta forma, apesar da lógica de construção da atratividade 

institucional querer mostrar adição construtiva e dependente entre atributos tangíveis 

e intangíveis, na realidade, esses dois conjuntos de atributos parecem agir de forma 

independente e autônoma para a construção da atratividade. Em outras palavras, 

esforços sobre os conjuntos de atributos de valor de forma aditiva ou de maneira 

independente parecem ter o mesmo resultado sobre a atratividade. Resta saber se, 

de fato, estão orientados para os distintos públicos apontados acima.   

Com o objetivo de aprimoramento didático da tese e garantia de maior 

parcimônia ao modelo, realizou-se também a validação estatística do modelo teórico 

concorrente, com aplicação da validade convergente e validade discriminante, 

mesmo com as visíveis perdas sob o ponto de vista teórico. Esse modelo ajustado 

estatisticamente foi confirmado pela determinação do coeficiente de Pearson (R²), 

explicando 79% da variância existente na variável dependente. Novamente, os 

atributos tangíveis demonstraram uma carga maior de explicação do que os 

atributos intangíveis, correspondendo a 0,738 e 0,182, respectivamente 

No que se refere às principais contribuições acadêmicas do estudo, estão a 

sistematização da função dos atributos de valor para a construção da atratividade 

institucional, não abordada em qualquer estudo anterior, quer em natureza, quer em 

amplitude, reforçando o fator ineditismo e originalidade. Além disso, relacionado a 

essas contribuições, reforça-se que a bibliografia sobre atratividade no ensino 

superior demonstrou que os estudos realizados até o momento desta pesquisa 
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envolviam percepções dos estudantes e docentes, caracterizando uma abordagem 

dedutiva sobre o assunto e o estudo realizado permitiu uma abordagem indutiva, 

gerando distintividade de abordagens sobre o tema.  

As contribuições gerenciais são associadas diretamente a práxis 

administrativa, considerando-se que os resultados obtidos são exatamente o reflexo 

do que ocorre no processo de gestão das IES privadas brasileiras atualmente e, 

além disso, também ocorre o avanço no entendimento das fronteiras dos processos 

gerenciais estratégicos ou de rotina, contribuindo para a otimização da eficácia 

organizacional nas IES. Tal constatação acontece quando se torna possível a 

organização de rotas estratégicas de ação com foco no aumento da atratividade 

baseadas na avaliação das cargas de contribuição de cada indicador validado para a 

formatação dos construtos do modelo. Sendo assim, é possível se realizar análises 

tanto vinculadas aos indicadores que apresentam as maiores cargas de contribuição 

no modelo, como àqueles que têm baixa carga de contribuição e, talvez, necessitem 

de maior atenção por parte das IES, para a geração da atratividade de IES privadas 

brasileiras, no momento atual. 

 

5.1 Limitações da pesquisa  

 

As limitações da pesquisa estão relacionadas à quantidade de respondentes 

que tem atuação em IES com categorias administrativas diferenciadas, pois com 

uma amostra significativa individualizada para gestores de Universidades, de 

Centros Universitários e de Faculdades, separadamente, seria possível a realização 

de análises específicas sobre o comportamento dos indicadores e a formatação de 

um modelo teórico de atributos de valor de atratividade específicos para cada uma 

dessas categorias. 

Outra limitação esteve associada à impossibilidade de identificação da região 

do Brasil dos respondentes do questionário, pois esse tipo de informação também 

possibilitaria novas análises sobre modelos teóricos de atributos de valor de 

atratividade regionalizados. 

 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 
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Levando-se em conta as limitações apresentadas, sugere-se o 

desenvolvimento de estudos que possibilitem a geração e análise de modelos 

teóricos de atributos de valor de atratividade regionalizados e específicos para as 

categorias administrativas de IES existentes.  

Sugere-se também a aplicação do mesmo instrumento em IES públicas, para 

que possa ser estabelecido um modelo teórico de atributos de valor da atratividade 

comparativo às IES privadas brasileiras.  

O mesmo instrumento também poderá ser aplicado aos discentes das 

instituições, para caracterização da atratividade institucional de IES privadas 

brasileiras resultante da combinação de atributos de valor, na visão dos estudantes, 

sendo possível realizar análises comparativas entre os resultados obtidos com os 

gestores educacionais e o novo grupo pesquisado. 

Outra possibilidade está associada a estudos que produzam o aperfeiçoamento 

da análise da representatividade dos indicadores utilizados para a constituição dos 

atributos tangíveis e intangíveis, após novas aplicações dos modelos validados 

nessa pesquisa, com uma amostragem mais significativa de gestores respondentes 

do formulário utilizado. 

Também se sugere a realização de testagem permanente da escala de 

atratividade validada, com o intuito de aperfeiçoamento. 
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Apêndice 1 – Instrumento de pesquisa para validação de conteúdo – Atributos 

Tangíveis - Etapa 1 

Prezado(a) Diretor(a), 

Meu nome é Antonio Marcos Vivan e sou estudante do curso de Doutorado em Administração 

da Universidade Nove de Julho – UNINOVE. Estou desenvolvendo minha tese na qual abordo o tema 

“Fatores de Atratividade de Instituições de Ensino Superior Privadas” e gostaria muito de sua 

colaboração, respondendo o questionário abaixo. 

Todas as perguntas envolvem o dia a dia do processo de gestão e, com certeza, o (a) senhor 

(a) não terá dificuldade nessa colaboração. 

A proposta da aplicação desse questionário é classificar, efetivamente, quais os indicadores 

que devem compor cada construto desenvolvido para a pesquisa. 

Operacionalmente, devem ser seguidos os seguintes passos: 

a) Leitura da definição dos construtos na 1ª linha da tabela; 

b) Leitura de cada indicador e apontamento a ser realizado nas colunas da esquerda do 

construto que melhor o represente (deverá ser inserido um X no quadrado que corresponde 

tanto à linha do indicador, quanto à coluna do construto). 

c) Somente poderá ser feita a associação entre um indicador e um construto. 

No início do questionário constam algumas questões introdutórias cujo intuito é traçar o perfil 

do respondente, bem como da instituição em que se encontra vinculado.  

Desde já, informo que todas as informações são sigilosas e, em momento algum, o seu nome 

e o da instituição serão divulgados. 

Muito obrigado pela colaboração. 

PERFIL DO ENTREVISTADO 

SEXO: (   ) Masculino  (     ) Feminino 

IDADE: (    ) Até 35 anos  (    ) 36 a 45 anos (     ) 46 a 55 anos (    ) Acima de 56 anos 

CARGO: (    ) Diretor Acadêmico  (     ) Diretor de Departamento  (     ) Diretor Administrativo   

(     ) Mantenedor (    ) Outro. Qual? _____________________ 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA GESTÃO ACADÊMICA: (     ) 1 a 3 anos  (     ) 4 a 6 anos  (   ) 7 a 10 anos  

(    ) 11 anos ou mais 

CURSO DE GRADUAÇÃO:  ___________________________ 

TITULAÇÃO:  (     ) Especialista  (     ) Mestre   (    ) Doutor    

 

CARACTERÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO 

ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA DA IES: (    ) Faculdade  (     ) Centro Universitário (     ) Universidade 

TOTAL DE ALUNOS NA IES: (    ) até 3.000 alunos  (     ) 3.001 a 10.000 alunos  (    ) 10.001 a 

20.000 (     ) 20.001 a 50.000 (     ) Mais de 50.001 

ANO DE INÍCIO DAS ATIVIDADES DA IES: _______________ 
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INDICADORES 

Os atributos de acesso 
contêm itens 

considerados “mais 
tradicionais” e “com maior 

facilidade de 
compreensão e 

mensuração” por parte de 
um potencial aluno 

quando decide cursar o 
ensino superior e está 
buscando informações 
acerca de um curso ou 
IES. Sob o aspecto da 
gestão, esses itens são 

costumeiramente os mais 
divulgados no intuito de 

gerar o máximo de 
atratividade para os 
processos seletivos 

realizados pelas IES. 

Os atributos de fundamento 
contêm itens considerados os 

alicerces vinculados 
essencialmente ao processo 

de ensino/aprendizagem 
inerente aos serviços 

oferecidos pelas IES. Eles 
representam especialmente os 

aspectos vinculados a 
organização 

didático/pedagógica e 
organização do corpo 
docente. Tais atributos 

possuem características que 
aumentam o risco percebido, 

levando-se em conta a 
complexidade envolvida e, por 

isso, necessitam de uma 
comunicação efetiva dos 
gestores para que não 

ocorram vieses ou 
interpretações insuficientes 

acerca do serviço que é 
ofertado pela IES. 

Estes atributos 
contêm itens 

relacionados ao 
resultado obtido 

pelos alunos 
quando concluem 
um curso de uma 

IES. Eles 
representam 

aspectos 
associados ao 
exercício da 

profissão e suas 
relações com o 

mercado. 

Acompanhamento de 
egressos e sua 
empregabilidade      

Adoção de novos 
recursos 
tecnológicos 
vinculados ao ensino 
e aprendizagem  

 
  

Ambiente de trabalho 
da IES e o processo 
de comunicação 
corporativa    

Atendimento das 
diretrizes curriculares 
do MEC    

Egressos respeitados 
pela sociedade    

Infraestrutura física 
da IES    

Interdisciplinaridade 
para um processo 
formativo integrado    

Localização da IES    

Metodologias de 
ensino e de 
avaliação 
diferenciadas    

O valor da 
mensalidade cobrada    

Oferecimento de 
cursos com 
amplitude de atuação 
no mercado    
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Oferecimento de 
cursos de pós-
graduação Lato e 
Stricto sensu     

Oferecimento do 
Fundo de 
Financiamento 
Estudantil – FIES    

Realização de cursos 
de extensão focados 
nos egressos    

Resultados das 
avaliações realizadas 
pelo MEC     

Tempo de duração 
do curso e 
investimento 
necessário exigido     

Valorização dos 
cursos pelas 
empresas 
contratantes     

Vestibular adequado 
ao público-alvo      
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Apêndice 2 – Instrumento de pesquisa para validação de conteúdo – Atributos 

Intangíveis e Atributos de Atratividade - Etapa 2 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

Meu nome é Antonio Marcos Vivan e sou estudante do curso de Doutorado em Administração 

da Universidade Nove de Julho – UNINOVE. Estou desenvolvendo minha tese na qual abordo o tema 

“Fatores de Atratividade de Instituições de Ensino Superior Privadas” e gostaria muito de sua 

colaboração, respondendo o questionário abaixo. 

Esse questionário faz parte da última etapa para validação dos construtos que serão 

utilizados no desenvolvimento da pesquisa, considerando sua participação na 1ª etapa realizada no 

mês de maio. 

Todas as perguntas envolvem o dia a dia do processo de gestão e, com certeza, o (a) senhor 

(a)  não terá dificuldade nessa colaboração. 

A proposta da aplicação desse questionário é classificar, efetivamente, quais os indicadores 

que devem compor cada construto desenvolvido para a pesquisa. 

Operacionalmente, devem ser seguidos os seguintes passos: 

d) Leitura da definição dos construtos na 2ª linha da tabela; 

e) Leitura de cada indicador na primeira coluna da esquerda e apontamento a ser realizado nas 

colunas dispostas no lado direito, do construto que melhor o represente (deverá ser inserido 

um X no quadrado que corresponde tanto à linha do indicador, quanto à coluna do construto). 

f) Somente poderá ser feita a associação entre um indicador e um construto. 

Desde já, informo que todas as informações são sigilosas e, em momento algum, o seu nome 

e o da instituição serão divulgados. 
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 CONSTRUTOS 

INDICADORES 

Esses atributos 
contêm itens que 
personificam a 

IES e consolidam 
sua existência no 

entorno onde 
está inserida. 

Esses atributos 
representam as 
percepções que 

suscitam no aluno 
potencial a 

distintividade 
apresentada pela 

IES. 

Esses atributos 
geram empatia 
no processo de 
comunicação 

entre a IES e o 
potencial aluno. 

 

Esses atributos 
representam o 

potencial da IES, 
demonstrado por 

ações que 
remetem a ideia 

de solidez e 
segurança. 

Apresentação de um 
portfólio de serviços 
educacionais que 
espelha a dinâmica de 
funcionamento da IES     

Capacidade da IES em 
possibilitar ao aluno 
potencial um melhor 
ajuste à sociedade 
     

Capacidade de 
acolhimento e de 
suporte acadêmico e 
pessoal oferecido aos 
alunos     

Cumprimento pela IES 
das promessas verbais 
ou escritas 
     

Demonstração da 
dinâmica de 
funcionamento da IES 
pela presença na mídia     

Demonstração de 
idoneidade e 
transparência das 
ações da IES     

Geração da sensação 
de exclusividade pelo 
fato de pertencer à IES     

Imagem positiva da IES     

Marca conhecida no 
mercado     

Percepção de 
estabilidade financeira 
demonstrada pela 
capacidade de 
investimento da IES     

Promoção do 
sentimento de orgulho 
no aluno por estudar na 
IES     

Representatividade 
acadêmica da IES 
refletida através da 
pós-graduação     
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Sensação de prestígio 
por estudar na IES     

Serviços educacionais 
úteis e que satisfazem 
as demandas do aluno 
potencial     

Visualização de como a 
IES está posicionada 
para o seu segmento     

Volume de alunos que 
frequentam a 
instituição     
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Apêndice 3 – Instrumento de pesquisa para validação do modelo teórico e da 

escala de atributos de valor de atratividade de IES privadas brasileiras 

 

Prezado Gestor(a) Acadêmico(a),  

 

Meu nome é Antonio Marcos Vivan e sou aluno do curso de Doutorado em Administração da 

Universidade Nove de Julho – UNINOVE. Estou desenvolvendo minha tese sob o título “Atributos de 

valor da atratividade em Instituições de Ensino Superior Privadas Brasileiras”. O tema aborda a 

identificação e implicações de atributos de valor como inovação, acessibilidade, tecnologia, marca e 

outros, como estratégias de atração/retenção de alunos nas IES privadas.  

Como tese acadêmica, os resultados serão disponibilizados a todos, mas certamente poderão ser de 

interesse específico para V. Sa. como gestor educacional.  

Dessa forma, sua colaboração é de inestimável apreço para a realização consistente desta pesquisa, 

respondendo o questionário que está vinculado ao link: http://ies2015.questionpro.com  

Destacamos que a resposta ao questionário não tomará mais do que 15 minutos de seu tempo e que 

todas as informações são sigilosas e, em momento algum, o seu nome ou o nome da sua instituição 

será divulgado.  

É só clicar no link e realizar o preenchimento.  

Todos os participantes respondentes dessa pesquisa receberão uma cópia digital da tese, a partir da 

realização de sua defesa pública. 

Agradecemos antecipadamente sua essencial participação nesta pesquisa.  

Meu telefone de contato: (011) 98435-5323 – antonio.vivan@hotmail.com  

 

ORIENTAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO:  

O questionário compõe-se de uma lista de indicadores que devem ser assinalados de acordo com o 

grau de utilização destes em sua IES, na escala de 1 (nunca utilizo o indicador) a 7 (utilizo sempre o 

indicador). Assinale de 2 a 6 se sua opinião for intermediária.  

Os dados serão tratados de forma agregada, impedindo a identificação dos respondentes, garantindo 

assim o anonimato. 

Lembramos novamente que a sua colaboração é de inestimável apreço para a realização desta 

pesquisa e que todos os participantes respondentes receberão uma cópia digital da tese, a partir da 

realização de sua defesa pública.  

Muito obrigado. 

 

PERFIL DO ENTREVISTADO 

SEXO: (    ) Masculino  (     ) Feminino 

Qual o cargo que exerce? (     ) Diretor Acadêmico  (     ) Diretor de Departamento  (     ) Diretor 

Administrativo (     ) Pró-reitor  (     ) Mantenedor (    ) Outro 

http://ies2015.questionpro.com/
mailto:antonio.vivan@hotmail.com
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Há quanto tempo atua na gestão acadêmica? Indicar em anos de atuação. _____ anos   

Qual a sua titulação? (     ) Especialista  (     ) Mestre   (     ) Doutor   (     ) PhD 

Qual é o curso de graduação que realizou ? _________________________________ 

Como sua IES está classificada no MEC? (    ) Faculdade  (     ) Centro Universitário (     ) 

Universidade 

Quantos alunos a sua instituição possui atualmente? (    ) até 3.000 alunos  (     ) 3.001 a 6.000 

alunos  (    ) 6.001 a 9.000  (    ) 9.001 a 12.000  (     ) 12.001 a 15.000 alunos  (    ) 15.001 a 20.000  (    

) 20.001 a 30.000  (     ) 30.001 a 40.000 (     ) 40.001 a 50.000 alunos (    ) Mais de 50.001 

Há quanto tempo sua IES atua no mercado? Informar em anos.  _______anos 
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INDICADORES 
  

NA MINHA IES O INDICADOR CITADO É UTILIZADO DA SEGUINTE MANEIRA  
COMO FATOR DE ATRATIVIDADE: 

Nunca 
utiliza o 

indicador 
     

Sempre 
utiliza o 

indicador 

____1___ ____2____ ____3____ ____4____ ___5_____ ___6_____ ____7____ 

Acompanhamento de egressos e sua empregabilidade               

Adoção de novos recursos tecnológicos vinculados ao ensino e 

aprendizagem 
              

Ambiente de trabalho da IES e comunicação corporativa               

Apresentação de um portfólio de serviços educacionais que 

espelha a dinâmica de funcionamento da IES 
              

Capacidade da IES em possibilitar ao aluno potencial um 

melhor ajuste à sociedade 
              

Capacidade de acolhimento e de suporte acadêmico e pessoal 

oferecido aos alunos 
              

Conformidade com as diretrizes curriculares do MEC               

Cumprimento pela IES das promessas verbais ou escritas               

Demonstração da dinâmica de funcionamento da IES pela 

presença na mídia 
              

Demonstração de idoneidade e transparência das ações da IES 

à sua audiência. 
              

Egressos respeitados pela sociedade               

Expressividade acadêmica da IES por meio de sólida Pós-

Graduação 
              

Geração da sensação de exclusividade pelo fato de pertencer à               
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IES 

Imagem positiva da IES               

Infraestrutura física da IES               

Interdisciplinaridade para um processo formativo integrado               

Localização da IES [distribuição física das unidades da IES]               

Marca conhecida no mercado               

Metodologias de ensino e de avaliação diferenciadas               

O valor da mensalidade cobrada               

Oferecimento de cursos com amplitude de atuação e uso pelo 

mercado 
              

Oferecimento de cursos de pós-graduação Lato e Stricto sensu               

Oferecimento do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES               

Oferta de cursos de extensão focados nos egressos               

Percepção de estabilidade financeira demonstrada pela 

capacidade de investimento da IES 
              

Promoção do sentimento de orgulho no aluno por estudar na 

IES 
              

Resultados das avaliações do MEC               

Sensação de prestígio pessoal por estudar na IES               

Serviços educacionais úteis que satisfazem e que vêm ao 

encontro das demandas do aluno potencial 
              

Tempo de duração do curso e investimento necessário exigido               

Valorização dos cursos pelas empresas contratantes               

Vestibular adequado ao público-alvo facilitando ou não o 

ingresso   
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Visualização de como a IES está posicionada para o seu 

público. 
              

Volume de alunos que frequentam a instituição               

 

 


